
 

 تجارتجزوه حقوق 
 

 دکتر امید مالکریمی
 ( و عضو هیأت علمی دانشگاه  )وکیل پایه یک دادگستری

 به کوشش انور یوسفی 
، آموزشی  مؤسساتمار زیاد  و همچنین ش  حقوقی    بازار  موجود در آشفته  ی هاکتاب  در انبوه    َشن ب  های حقوقی قبول  خوان در آزموناز اوونهایی که می بسیاری   

 انتخاب  هم  !روز  آن  یک  فقط  ست امااین سردرگمی، طبیعی برسند.توانند به یک تصمیم قطعی  دانند چگونه تصمیم بگیرند و یا نمیم هستند و نمیگ  سردر 
کنم این جزوه در کنار خواندن قانون تجارت و قوانین تضمین می   !کنیم  شلوغ  را  خود  ر  نیست؛ نباید دو   خوبی  انتخاب  کتاب  مرجع،  هم  و  جزوه

 یخ تا تار   قانون صدور چکاصالحات    ین آخر الَمَثل  در این جزوه، محتوا کاماًل بروز شده است فی.  های حقوقی، کافی استخاص، برای آزمون
در    29/1/1400 که  چک  اجرای  به  مربوط  مقررات  همینطور  است؛  شده  آآورده  رسم  یاجرا   نامه ییناصالح  اسناد  رسالزم   یمفاد  طرز  و  به    یدگی االجراء 

یه تیکه آورده شده است.    1402ضمنًا قوانین و آراء وحدت رویه تا سال  ( اصالح گردیده، اضافه شده است.  7/12/1398)مصوب    یاجرائ  یاتاز عمل  یتشکا
دهند تا خواستۀ شما را اجابت  خواهید تمام کائنات دست در دست هم میاز کتاب »کیمیاگر« نوشتۀ پائولو کوئیلو: »وقتی با تمام وجود و از درون، چیزی را می 

تو سر میک یا هر عملی که از  باشی  این جهان حقیقتی بزرگ وجود دارد، هر کس که  تَ نند. آرزوها زبان  خداوند هستند، در  از  را  قلبت   ه  زند و وقتی چیزی 
می  این جهان سرچشمه  وجود  از  تو  خواستۀ  این  آنگاه  میبخواهی  آن  انجام  مأمور   تو  و  بهگیرد  جزوه  این  اگر  که  بگم  خواستم  رسیده،   شوی«  دست شما 

 حکمتی در آن است! 

 

 

 
  

 سند ی نوسوگند هب قلم و آنچه مى  
هاای وکالات، های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ شوِق برای قبولی در آزمونموفقیت در آزمون

. ایان موفقیات هایع منجاوِن جاادویی یاا ُرباید، دِل هر حقوقی را میارشدقضاوت و کارشناسی
باه  تجاارت ترین جازو  حقاوقترین و ساادهکاملفرموِل سّری ندارد! این نخستین بار است که 

موفقیت شاما  -انگیز اما شگفت -صورت رایگان قابل دریافت است. این جزوه به روشی ساده 
 کافی است!برای هر آزمونی ، و توکل این جزوه، در کناِر خواندن قوانین  کند.را تضمین می

 شده را از وببسیار مهم: آخرین نسخۀ بروزرسانی
ً
سایت بگیرید چون دائما

 !کنیمسایت را تنویض مینسخۀ موجود در وببا توّجه به تغییرات قوانین،  

 1402آخرین ربوزرسانى جزوه:
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 این جزوه است! بودید  دنبالش که یانگیز حیرت
های ی ایدن درس در دانشدگاهسداله! با توّجه به تددریس چندینهقضاوتارشد و قوقی مثل وکالت، های حس در همۀ آزمونوترین در مهماز   ،تجارتکیه که ندونه درس حقوق  

ت  مندابع مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ
ه شرح  روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب بده نحدوی تددوین شدود کده ن دم  طور  کاملی رو تهیه کنم کشوند کتاب  جزوهمی

هاای الخصاوص داوطلباان شارکت در آزمونعلیارشدد و ی ایدن جدزوه بده دانشدجویان دورر کارشناسدی و کارشناسیمنطقی  اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعده
ک و روان  حقدوقی کده بده طدور شدود. ضدمنًا بایدد بگدم: دهتوصدیه می  وکالدت، قضداوت  سدردفتری،  اسدی ارشدد،هدای کارشن مانند آزمون  قیتخصصِی حقو ب  هدا جدزور سدَ

به جزواتم اعتیداد  ( بگیرید و مطالعه کنیدwww.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میشگفت
 کنید!پیدا می

 با توّجه به سرفصلو حّتی    MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزوات  سایت   
ً
شاه و ، به روز میقوانین های جدید و آخرین تغییرات این نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید شد  جزوهنسخۀ چاپیا   پی.دی.افچنانچه  
ً
. ضمنًا ما کارگاهی داریم کده متفداوت رو در دست دارید بهتره مجددا

( رو omidmollakarimi@( و تلگدرام  مدا )vekalatyar@تونیدد اینسدتاگرام )هاست! اسم  کارگاه  ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که میاز بقیۀ کارگاه
 مشاهده و دریافت کنید.گان به رایدنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقی  خوب رو 

برداری از آن، بدون تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه
گارنده، سپاسگزار  خوانندگانی خواهد بود کده ن درات، پیشدنهادها و انتقدادات ن آور است.باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانقصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می

 « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comیا ایمیل »  طریق واتساپ  فوقاز  خود را پیرامون این نوشتار
ّ حقوق

اگدر  تجدارتای که به سادگی  خوردن  یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمیدد. مفداهیم حقدوق را آموزش خواهیم داد به گونه  تجارت  به صورت چریکی، کل 
مدا اوون قددیما کده  !کنیم کده ایدن قورباغده را ببوسدیدثل یک قورباغۀ زشت، تحّمل  اوون سخت است اما در این نوشته، کداری مدیهای ساده توضیح داده بشه مبدون مثال

صدطالحات سدری اگدرفتیم بدا یکمون میهدای ایشدون رو دسدتکردندد. وقتدی کتابرو معرفدی می  دکتدر اسدکینیامون بهمدون کتابدای  دانشجوی کارشناسی بودیم، استاد
ر  قلمبه شدیم؛ البته باید گفت کده مشدکل از خودمدون بدود کده اوون رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیحقوقی مواجه می  سلمبۀ چق 

ه میبه زبون  داستانی و با مثال دونستیم و یکی باید اّولفهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیهای دورر کارشناسی نمیاصطالحات رو در سال گفدت و های روشدن برامدون قصدّ
های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو تدروی  دادن و مخاطدب  عمددر ایدن های اخیر که »شبکهشد! در سالبعد، برامون خواندن  اصطالحات  ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو می

 تجدارتگویی«؛ خالصه اینکده، حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنر  معّلمی یعنی »ساده  ها هستند، معلم  ها و هشتادیها، دهه هفتادیشبکه
ه رو و همینطدور دروس دیگد ، آیین دادرسی کیفدریآیین دادرسی مدنی ،البته بگم که حقوق مدنی  دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروش  خودم میرو به طور کامل می
 ام.گفتههم با همین روش 

خوام یه داستان های حقوقی. میکنندر جزوات آزمونینطور تدوین! امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همتبلیِغ خودم
های صوتی یا جزوات در دسدترس نبدود؛ یده جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایل

گفتن رو با یه خط خیلی بددی نوشدته بدود؛ توی تهران بود شرکت کرده بود و سر  کالس جزواتی را که اساتید میدوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که 
ای کده ها در اون زمان  نداشتم ازش خواهش کردم که کپی  اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خوندهخالصه من هم که توان  شرکت در اوون کالس

خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بدود( بدرو واحدد  رستان دارم و برای آزمون وکالت میدر شه
ّنی توی قسمت  تکثیر یا همون واحد انتشارات اون م س  َخر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای م  ؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزور فدالن اسداتید رو انتشاراتش و جزوات رو ب 

 200ده اینجوری که مثاًل استاد یه جزور خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کار  تجاری انجام میمی
َدم به دانشجوهای همین مؤ صفحه رو شدرکت کدردن؛ حدرفش رو قطدع کدردم بهدش  های اوون اسدتاد در اوون درس  خدا کالسسسه که ای میده به من که تکثیر کنم و ب 

ها رو به من بدین؟«؛ گفت: »وایسا هنوز حرفم تموم نشده!«؛ گفتم: »ببخشید، بفرمایید!« ادامه داد که »اون استاده کده جدزور تونم خواهش کنم که همین جزوهگفتم: »می
ده به دست من که تکثیر شده!« ادمده داد کدهای  تایپی را در صفحه  200 ّ کلید یا فرمول یا دستورالعمل  قبولی رو ب 

: »همدون اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کل 
شدده هدم ایراداتدی وجدود تایپتر اینکه در همین جدزور شه مکمل این جزور تایپی و گفت جالبنویس میها سر  کالس جزوه هم میگه که بنویسن و جزور دستاستاد به بچه

یا تدوان ها میگه که اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله اینجوریاس!«؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن داره که سرکالس به بچه
ند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّجه  کاری که باهام انجدام داده بدود شدد، مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچو 
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خواسدت یده دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بدود و نمیها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیخواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ن ت
صر بودن« و »پیگیر بودن« َاَصن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پن  ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم رقیب اضافه بشه! منم ک پذیرایی کرد ه »م 

اّلها دارن بهم داد که بنشینم و یادداشت در مسیر  برگشدت بدودم در حدالی کده داشدتم بده  برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و با اتوبوسو یک دونه از این میزهایی که م 
کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این انگشت بزرگۀ دست  راستم که کبود شده بود )اینقدر که نوشته بودم!( نگاه می

کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن شد که فقر و زندگیموند و البته نتیجه، این میباز می  ها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفتکالس
ستعد میآدم های مسدتعد مسدؤولند؛ دونن و اونها هم در خصو  عدم پیشرفت این آدمشه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات میهای م 

هام یادم اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کار ت رو در آینده به اونهایی که نیاز بده خددمت تدو دارن ن فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلمتو همی 
عًا خیر کنی جواب خوبی می و همینطدور  یدک بده َده  پدول  حاصدله از وکالدت یدا قضداوتبشدم  گم( قول دادم که اگده قبدولبابا )»خدا« رو میگیری«، خالصه به اون بزرگَتَبرُّ

گفتم بهش کده:  رو به تدوین  جزوات  رایگان اختصا  بدم؛ اینجوری شد که سال  بعدش، خبر  شیرین  قبولیم رو بعد از مادرم، به خودش )یعنی خدا( دادم و مدهم از زمانیک
ه گذره و من تمام  جزوات  مورد  نیاز برای قبولی در آزمونسال از اون روز می هدَ کنم االن م رو شروع می»از فردا، اجرای َوعده های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم کده مدن ندَ

ه به َده  ماَلم و وقتم رو به این مهم اختصا  دادم و البته خدا در تمام این سال ردن و وجودشون مایۀ رحمت هایی رو سر  راهم گذاشت که بهم کمک کها آدمیک به َده؛ بلکه ن 
رسدندم از لین بار میهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اوّ بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است!« و من دست خونید خ 

کنن؛ من تردید نددارم کده مطالعدۀ جدزواتم بدرای ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیاز کاملشود و خدا را شاکرم که داوطلبان اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود می
شه( و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از جزوات رو دانلود ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. این جزوات کاماًل رایگان است )و دائمًا بروز میموفقیت در آزمون

ی ب  به معجزر اون کنید و اگه شما نیاز دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که بده ایدن مندابع  تون معرفی کنین، من برای گسترش  این کار  خیر به کمک  ها رو به دوستانردین اونها پ 
 گرده!شما هم بهتون برمی خیر   کنکوری دست پیدا کنند. البته بدونید این کار  

«، هاار آنچااه باارای قبااولی در vekalatyar@« و صااف ۀ اینسااتاگرام  OmidMollakarimi@، کانااال تلگاارام  mollakarimi.irمااا در سااایت 
گیرناد کاه شاروه باه خوانادن های حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلباِن آزمونت را به شما خواهیم داد! میهای حقوقی نیاز اسآزمون

در اختیاارتون کناد رو دهیم این است که اوون منابنی رو که برای قباولی کفایات میانجام مینمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما  
دیم که نیاز به خواندن منابع متندد نخواهید داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خادمات اساتفاده کردناد و گذاریم و بهتون اطمینان میمی

 عملکرِد مثبتمون بدونیم. تونیم شاهِد جواب گرفتن رو می

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانى که اتهب
 فصل اول: تاجر و اعمال تجاری

 ! تا خودتان را َگرم کنید  ای شروع کنیمگزینه  7خواهیم با یک تست  کنند میبر خالف همیشه که موضوع را با تعریف شروع می
 ؟ ناصحیح نیست )صحیح است(کدام فرض از حیث صحت 

 مقررات اسناد تجاری.  مگراست  تاجر تمام مقررات حقوق تجارت راجع به  ×
سم است. 7شده در حقوق تجارت )و نه قانون تجارت( بر های تعریف شرکت × حقوق  =   شرکت 2ها: ق.اجرای سیاست +  شرکت 7ق.ت:  ) ق 

 ( شرکت  9تجارت: 
 الفاظ تاجر، کاسب و بازرگان یکی نیستند.  ×
 ها غلط است اما این جمله: »داللی حتمًا تجاری است« صحیح است.( دالل حتمًا تاجر است. )این گزینه هم مثل  باالیی  ×
 تکرار عمل مالزمه با »شغل معمول« دارد. )این هم غلط است چون مالک، امرار معاش مستمر است.(  ×
 (فاقًا داره! مالزمه با تصدی ندارد. )این هم غلطه چون اتتکرار عمل  ×
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 کاری. )این گزینه صحیح است.( العملبه نام و به حساب خودبودن  عمل تجاری شرط  تاجربودن است حتی در داللی و حتی در حّق 
 ه نام تاجر!ست بحقوق تجارت در یک کلمه یننی  تاجر«؛ به عبارتی همه چیز در حقوق تجارت در رابطه با شخصی 

 
 تا تجارت داشتیم:   4ما در کارشناسی 

 (  ق.ت 411تا  335و  19تا  1؟ )مواد کیست  )شخص حقیقی( تاجر .1
 ( الیحه اصالح  300تا   1مواد و  قانون تجارت  222تا  94مواد +  قانون تجارت   20ماده ) ؟چیست های تجاری()شرکت تاجر  .2
بررسی شد. در واقع رابطۀ َاسنادی  تجار با هم رو بررسی کردیم. البته قبلش باید تجار رو  با همدیگر    )اعم از حقیقی و حقوقی(  تجار  روابط   .3

تا میمی بشناختیم  آنها  رابطۀ  وارد   )مواد    م. شیتونستیم  تجاری  +    234تا    223اسناد  اصالحیه    23تا    1ق.ت   +   10قانون صدور چک 
 ( 1397ای ماده

ق.اداره تصفیه امور    60تا    1مواد  و    قانون تجارت  575تا    412مواد  )  را بررسی کردیم  اعم از حقیقی و حقوقیتاجر )ورشکستگی(    بیماری   .4
 ( ورشکستگی

های وکالت و قضاوت و آزمون به عنوان یک قانون  عام  تجاری در ارتباط با    «قانون تجارت»تمام مقررات  با این جزوه چی دیگه بخونیم؟   •
و    (1319و    1317های آن )مصوب  نامهقانون خا  راجع به دالالن و آیین و    قانون تجارت تر، عالوه بر  برای تسّلط کاملاست.  مهم    ارشد

 قوانین خا  ذیل بسیار اهمیت دارد:   (1397قانون صدور چک )با اصالحیۀ 

 
ّ این قوانین رو در این جزوه بیاریم و می

تونه خیالتون رو از مطالعۀ  تونیم بگیم تا حدود خیلی زیادی این جزوه میالبته ما سعی کردید تمام  موارد  مهم 
 تونه کمکتون کنه! « هم موجوده که میخا  مرتبط با حقوق تجارت ینقوانسایت با عنوان »البته یک فایل  جدا در  !متفرقه راحت کنهقوانین 

 قرار دهد.   معامالت تجارتیخود را  شغل معمولیطبق این مادر تاجر شخصی است که قانون تجارت(:  1نریف تاجر: )ماد  ت
 + شغل معمولی + عمل تجاری + به نام و حساب خود + به قصد انتفاع کسی=   باشد حقیقی تاجر اگر  •
 + شغل معمولی + عمل تجاری + به نام و حساب خود + به قصد انتفاع  شخصی=   باشد حقوقیتاجر اگر  •
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، عمل تجاری شرط است.  برای تاجرشدن  . فرمول  باال الزم هست ولی کافی نیست  «تاجر  حقوقی»با هم ظاهرًا تفاوتی ندارند ولی در رابطه با   
عمل     حقیقی و حقوقی( اعم از  همه )برای    اصوالً الزم نیست عملیاتشون تجاری باشه! پس    های سهامی«»شرکتگفته    ۀ اصالح الیح  2مادر  

تاجرشدنتجاری   از شرکت سهامی.  برای  غیر  به  یا    شرطه  از حقیقی  اعم  است که هر شخصی  تجاری  انجام عمل  تاجر،  اصلی   اصاًل جوهر  
های سهامی  م دهد تاجر است حتی کسبۀ جزء مگر شرکتحقوقی اگر عمل تجاری را به شکل معمول، به نام و حساب خود، به قصد انتفاع انجا

 ند. که به هر حال تاجرند، حتی اگر هیچ کدام از آن شرایط را نداشته باش
 های تجاری( باشد. تاجر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی )شرکت  ✓
قانون   1اند. پس »کسبه« با همان فرمول مادر « متفاوتورگر« و »پیشه اند و با »صنعتهمگی مترادف «بازرگان« و »کاسب«، »تاجرالفاظ » ✓

در کار    مبلغ  دریافتی  ساالنۀ آنها   و  میلیون تومان و کمتر  10  یتولید در کار   سالیانۀ آنها  میزان فروش؛ حال اگر  تجارت حتمًا تاجرند 
به شمار می  میلیون تومان و کمتر  5  خدماتی باشد، کالن و کل به شمار می باشد، کسبۀ جزء  میزان  آیند. پس  آیند و چنانچه بیشتر 
لصرفًا    سالیانه  فروش  رد به شمار می   کسبۀ جزء صرفًا به خاطر   ! تاجرسازاست و نه    سازجزء و ک  آیند از تکالیف تجار  اینکه یک تاجر خ 

 شدن معاف هستند )معاف هستند یعنی مختار هستند(. مانند داشتن دفتر تجاری مثل ثبت نام در دفتر تجاری و مشمول ورشکستگی
و همچنین الزامی برای اشخا  تاجر به    شخص تاجر تلقی گردد، الزم نیست که اسم او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد  آنکهبرای   ✓

 شود.داشتن کارت بازرگانی نیست؛ همین که شغل معمولی یک شخص اعمال تجارتی باشد، تاجر تلقی می
جاری باشد. بنابراین اگر شخصی در مشاغل متعدد شاغل باشد  من ور از »شغل معمولی« آن است که محل اصلی درآمد شخص، اعمال ت ✓

محل اصلی درآمد او از اعمال تجاری  شود که  که برخی از آنها تجاری و برخی دیگر غیرتجاری باشد، در صورتی این فرد تاجر محسوب می 
 باشد. 

های سهامی که حتی اگر شغل  ی مانند: شرکت یاانجام معامالت تجاری  باید شغل معمولی شخص باشد، مگر در موارد استثن   االصولعلی ✓
 شوند.معمولی خود را معامالت تجاری قرار ندهند، تاجر محسوب می

 شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.« ل.ا.ق.ت: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می  ۲»مادر 
 شود.یر و کارمند هم بگیرد تاجر محسوب میتاجر نباید لزومًا در تجارت مباشرت داشته باشد، اگر اج ✓
به   ✓ را  نه آنکه اعمال تجاری  انجام دهد،  به حساب خود  نام و  را به  تلقی شود الزم است که حتمًا اعمال تجاری  اینکه شخص تاجر  برای 

 شود.ب نمی وکالت از ناحیۀ غیر انجام دهد. بنابراین اگر شخصی به وکالت از غیر اعمال تجاری انجام دهد، تاجر محسو
منع قانونی، اعمال تجاری انجام دهد و شغل معمولی او اعمال تجاری باشد،    با وجوداگر شخصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری است،   ✓

 شود.چنین شخصی نیز تاجر محسوب می
 منیار تشخیص تاجر: 

طبق این معیار، شخصی تاجر است که اسم او در دفتر ثبت تجاری ثبت شده باشد. بر اساس این معیار، در مرحلۀ اول  منیار شخصی:   .1
شود. به عبارتی دیگر طبق این معیار، اعمال  به عنوان اعمال تجاری پرداخته می شود و در مرحلۀ بعد به بررسی معامالت او  تاجر تعریف می 

نماید. بر اساس این معیار حقوق تجارت، »حقوق اشخا  تجار« است و  که تاجر اقدام به آن اعمال می   شودتجاری به اعمالی تلقی می 
 گردد.تاجر وضع می   ای بررسی اعمال صورت گرفته از سویحول تاجر و بر  ی تجار مقررات 

این معیار، در مرحلۀ اول اعمال  دهد، بر اساس  شود که اعمال تجاری انجام می طبق این معیار، شخصی تاجر شناخته می   منیار نوعی:  .2
، بر اساس این معیار؛  شودشود و در مرحلۀ بعد، هر شخصی که اعمال تجاری انجام دهد، به عنوان تاجر شناخته میتجاری شناسایی می 

 گردد.حقوق تجارت، »حقوق اعمال تجاری« است و مقررات تجاری حول اعمال تجاری وضع می 
 یران: منیار تشخیص تاجر طبق قانون ا

  یرفته پذ قانون تجارت معیار شخصی را    3قانون تجارت معیار نوعی را برای تشخیص تاجر پذیرفته است، اما در مادر    1در حقوق تجارت ایران مادر  
 است؛ به عبارت دیگر حقوق تجارت ایران برای تشخیص تاجر هم معیار نوعی و هم معیار شخصی مورد قبول است.
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 :یعمال تجار أ
 مختلط است؟ یا یموضوع یا یشخص  یستمبر س یمبتن یرانحقوق تجارت ا  یا: آسؤال

مختلط، هم شخص بازرگان و هم    یستم مالک است و در س   ی اعمال تجار   ی،موضوع  یستم شخص بازرگان مالک است. در س   ی، شخص   یستمس   در
ق.تجارت احصاء    2در ماده    یاعمال تجار   یرا است ز   یموضوع  یستم بر س  یمتک   یرانحقوق تجارت ا   ی،. بنا بر ن ر اقو باشدی مالک م  یاعمال تجار 

 داشته باشد. ی ل تجار قلمداد شده است که اشتغال به اعما یق.تجارت تاجر کس  یک هاند و در مادشده
   عمال تجاری: أهای اشتغال به ت یممنوع

امور  های مطلق:  ممنوعیت  اشتغال در کلیۀ  از  از اشخا   بعضی  برخی قوانین  به  تجارتی منع شده به موجب  اند، مانند قضات و سردفتران که 
 اند.صورت کلی از انجام اعمال تجاری ممنوع شده 

: اشتغال به امر تجارت  2است: بند    مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری : رسمی و کانون سردفتران و دفتریارانقانون دفاتر اسناد   ۱۵مادر  
 بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.«

مجا  17مادر    2بند   از  یکی  به  ارتکاب،  شرایط  و  اهمیت  به  توجه  با  ذیل  تخلفات  از  یک  هر  مرتکبان  قضات:  رفتار  بر  ن ارت  های  زات قانون 
میانت امی محکوم  سیزده  تا  هشت  هم ۲  شوند:درجه  اشتغال  )د  یکم  و  چهل  و  یکصد  اصل  در  مذکور  مشاغل  به  قانون  ۱۴۱زمان  یا  (  اساسی 

( قانون  ۱های تجاری موضوع ماده )، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طالق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت یدادگستر   ی رسمکارشناسی  
 تجارت.« 

نسبی:   شده ممنوعیت  منع  تجارتی  امور  برخی  به  اشتغال  از  اشخا   از  بعضی  مقررات،  از  برخی  موجب  از  به  که  دولت  کارمندان  مانند  اند، 
 اند.باشند، ولی از انجام اعمال تجاری دیگر منع نشده کاری منع می العملحق

 
 اعمال تجاری: 

 گیرند. ی مول حقوق تجارت واقع شده و در حقوق تجارت مورد بررسی قرار مشود، که مشاعمال تجاری به اعمالی اطالق می
 انواه اعمال تجاری:

 اعمال تجاری بر سه نوه است:
، دسددتۀ اّول معمددالی خود بر دو قسم است  باشنداین اعمال توسط هر شخصی انجام شود، تجاری می  :  الف ا اعمال تجاری ذاتی یا مطلق

؛ دستۀ دوم معمالی هستند که تصدددی آنهددا و ندده خودشددان تجدداری  صرفًا تجاری است و نه تصدی آنها )اصل بر این است(هستند که خود آن معمال 
 :)استثناء( اندذاتی

 گردند و از قرار ذیل است:تکرار باشد عمل تجاری قلمداد می بهمحض انجام بدون اینکه نیازی اعمالی که به قسم اول:
 ق.ت« 2مادر  1بند مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد: »خرید یا تحصیل هر نوع  .1

حاصل ناشی از   ارزش  شده عمومًا تأثیری ندارد مگر اینکه میزان تصرف به حّدی باشد که اضافهتصرف در مال  منقول  تحصیلتصرف یا عدم ✓
ای کدده ها دیگر با عمل تجاری و تدداجر مواجدده نیسددتیم بلکدده بددا صددنعت و پیشددهدر این حالتآن تصرف یا صنعت یا پیشه مشخص باشد که 

 اری، خیاطی، کفاشی و ...نجمثل  ؛روبرو هستیم ور انجام داده استگر یا پیشهعتصن
 سوال: اگر کسی یک متر چرم بخرد و آن را تبدیل به کفش کند و بفروشد ...

 )غلط( تاجر نیست.. عملش تجاری ذاتی است ولی 1
 )غلط( . عملش تجاری ذاتی است و تاجر است.2
 )غلط( تواند تاجر باشد.عملش تجاری ذاتی است و می. 3
 )صحیح( گری است.. عملش صنعت4
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آید، خریددد مددال منقددول بدده شود، بلکه آن چه عمل تجاری به حساب میبیع )فروش(، اجاره و رهن مال منقول عمل تجاری محسوب نمی ✓

 است. فروش یا اجارر آن قصد
موضددوعیت دارد حتددی اگددر  شدددهتحصیل « مددال  روجود »قصددد فددروش یددا اجددار خرید یا تحصیل مال منقول، تجاری تلقی گردد،   آنکهبرای   ✓

 است، ولو اینکه منتقل نشود. «عمل تجاری» به قصد انتقالل  منقول تحصی نفروشد یا اجاره ندهد.
[ ]یا همقصد فروش یا اجارر مال منقول باید مقارن   ✓ بعدًا چنین قصدی حاصل شود.  آنکهخرید یا تحصیل مال منقول موجود باشد، نه   زمان 

تجدداری نیسددت امددا ولی آن را بفروشد عملش  برای خانۀ خود بخردر مالکریمی فرش شرط است، پس اگ  قصد  انتقالو    تحصیلزمانی   هم
 ولی خودش استفاده کند عملش تجاری است. برای اینکه بفروشد بخرداگر مالکریمی فرش 

بدده دیگددری اجدداره اجارر کردن مال منقول مشمول این بند نیست. برای مثال اگر شخصی مال منقولی را اجاره نماید، با این قصد کدده آن را  ✓
 شود.دهد، عمل او تجاری محسوب نمی

 و ... مشمول این بند نیست. تملک مال منقول به سبب اموری مانند ارث، وصیت ✓
در بدداب  10»خرید« یا »تحصیل« به قصد تملیک  عین یا منفعت، تجاری است و نه فروش آن، یعنی بر خالف بند صرفًا    2در بند یک مادر   ✓

هم فروشش تجاری است در غیرکشتی صرفًا تحصیل و خریدش تجاری است و فددروش آن بدده هددر حددال تجدداری   کشتی که هم خریدش و
تواند مشمول بند یک باشد نه عمل فروشنده، بر خالف کشتی که هم عمل خریدار و  هددم عمددل نیست یعنی این عمل خریدار است که می

 فروشنده مشمول معمال تجاری است.
 ق.ت« 2مادر  3داللی: »بند  .2

 .ی شخص که قصد انعقاد معامله داردپیدا کردن طرف معامله برا  برای انجام معامله یا ،در مقابل اجرت واسطه شدن:تعریف داللی
خواهد معامالتی نمایددد طددرف که میدالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی  ق.ت:  335: مادر  داللتعریف  

 قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وکالت است.« اصوالً  کند.معامله پیدا می
 کند.دالل در انعقاد عقد نقشی ندارد و فقط طرف معامله را پیدا می ✓
توانددد می هم تصدی به عمل داللددیو  هم داللیپس  آیند.هر دو تجاری ذاتی به شمار می تصدی به عمل داللی و هم خود عمل داللیهم   ✓

 تجاری باشد. قانون تجارت  1به موجب مادر 
 ق.ت« 2مادر  3کاری: »بند العملحق .3

شود کدده کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد میالعملعقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق کاری )کمیسیون(:العملتعریف حق
 العمل« دریافت کند.و در ازاء این عمل اجرتی تحت عنوان »حق اسم خود، ولی به حساب او انجام دهدمعامالتی را به 

العملی آمر( معامالتی کرده و در مقابل حددقه به اسم خود ولی به حساب دیگری )کار کسی است کالعمل: »حقق.ت  357کار مادر  العملتعریف حق
 دارد.«دریافت می

 ق.ت« 2مادر  3عاملیت )نمایندگی(: »بند  .4
حسدداب کاری که انجام امور به نام خود و به العمل، برخالف حقانجام امور به نام دیگری و به حساب دیگری  عاملیت به معنای  عاملیت )نمایندگی(:

 باشد.دیگری می
 ق.ت« 2مادر  7: »بند هر قسم عملیات صرافی و بانکی .5

 صرافی، تبدیل پول به پول را صرافی گویند. ✓
هر قسم عملیات صرافی یعنی تبدیل پول به پول و عملیات بانکی اعم از افتتاح حساب، گشددایش حسدداب، اعطددای وام و وصددول مطالبددات  ✓

 تواند تاجر باشند.اعم از حقیقی یا حقوقی یا اعم از بانک یا غیربانک انجام دهد میهمگی تجاری ذاتی هستند. حال هر شخص 
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گردنددد، های بددانکی کدده توسددط بانددک مرکددزی ضددرب میگردد، ولی خرید و فروش سددکهخرید و فروش طال و نقره، صرافی محسوب نمی ✓
 مشمول عنوان صرافی است.

بودن، بددر خددالف آنچه مهم است عمددل بددانکی اسددت و ندده بانددک است نه صراف و بانک.ق.ت عمل  صرافی و بانکی مهم   2ماده    7در بند   ✓
هایی مشمول قانون صدور چک هستند که به عهدر بانک صادر شددده باشددد. حددال تنها چک  1های قانون صدور چک: ماده  موضوع چک

توانند طبق بند سنه و مؤسسات مالی و اعتباری میالحهای قرضمهم نیست دولتی باشد یا غیردولتی؛ تاجر باشد یا غیرتاجر. پس، صندوق
حال  اشند ولی نمیق.ت تاجر ب 2مادر  7  دار چک باشند(. چک  مؤسسه، چک نیست ولو اینکه تاجر باشند.باشند )عهده علیهتوانند م 

 ق.ت« 2مادر  9: »بند عملیات مربوط به بیمه .6
 شود.، عمل تجاری محسوب میبیمۀ اموال غیرمنقول ذاتی، به عبارت دیگر بیمۀ امالک ✓

 سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها.کشتی .7
 برای تعریف کشتی و تمایز آن از سایر وسایل حمل و نقل دریایی باید به عرف رجوع کرد. ✓
 لن  و قایق مشمول این بند نیست. ✓
 گردد.اجاره و رهن کشتی، عمل تجاری تلقی میهر نوع معامله راجع به کشتی مانند  ✓
خریددد کشددتی در هددر صددورت عمددل که خرید آنها فقط در صورتی تجاری است که به قصددد فددروش یددا اجدداره باشددد، برخالف سایر منقوالت   ✓

 شود.محسوب می
 برخالف سایر منقوالت که فروش آنها عمل تجاری نیست، فروش کشتی عمل تجاری است. ✓
بر خالف بندهای دیگر که در مقام بیان عمل تجاری هستند، در مقام بیان مثال و مصداق بددرای معمددال تجدداری اسددت بدده   2ماده    10بند   ✓

آمده  2ماده  1یا تحصیل کشتی به قصد فروش یا اجاره« هم در بند   خرید؛ »(2ماده    4)بند    « کار  تولیدی استسازیکشتی»نحوی که  
خددود حمددل و نقددل )نکتۀ مهددم ایددن اسددت کدده  است تصدی به حمل و نقل« هم که رانیکشتیۀ تجارتی« است؛ »بود و گفتیم که »معامل

 فروش کشتی هم که تجاری است. .را تجاری دانسته( تصدی آنرا و نه الزامًا  کشتی
های موضددوع ها: »انواع شرکتقانون تملک آپارتمان  5ساختن خانه یا آپارتمان یا محل کسب به من ور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش: مادر   .8

شددود از انجددام پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به من ور سکونت یا  ۲۰ماده  
 تلویحًا این اعمال را تجاری محسوب کرده است. قانونگذارایر معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.« س

 است و از قرار ذیل است: تکرار شدن آن محتاج بهمحسوب یعمالی که تجارتم  قسم دوم:
 ق.ت« 2مادر  2»بند  تصدی به حمل نقل از راه خشکی یا آب و هوا. .1

 گیرد: هوایی، زمینی و دریایی.صورت انجام  3حمل و نقل ممکن است به  ✓
 ای و ریلی.باشد: جادهصورت می 2حمل و نقل زمینی به  ✓

 ق.ت« 2مادر  4نباشد: »بند  تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط به اینکه برای رفع حوائ  شخصی .2
باشد، یا وابسته به یک شرکت غیرتجاری و یا حتی ممکن است وابسته به یددک شددخص کارخانه ممکن است، وابسته به یک شرکت تجاری  ✓

 حقیقی باشد.
 ق.ت« 2مادر  5»بند : تصدی به عملیات حراجی .3

. 1شود. عمل  حراجی تقریبًا همان مزایده اسددت بددا ایددن تفدداوت کدده: تجاری  ذاتی محسوب می  نه خود حراجیو    تصدی به عملیات حراجی ✓
. حراجددی بیشددتر شددفاهی صددورت 2ر در معامالت  شخصی کاربرد دارد، مزایده بیشددتر در معددامالت دولتددی کدداربرد دارد؛ عمل  حراجی بیشت

 . حراجی، قیمت  پایه ندارد، مزایده قیمت پایه و مبنا دارد. 3گیرد؛ گیرد، مزایده بیشتر کتبی صورت میمی
در معرض فروش قرار دهد، با این قید که هر شخصی که بیشترین قیمت را حراجی یعنی، شخصی که قصد فروش کاالیی دارد، آن کاال را  ✓

 شود.پیشنهاد داد، کاال به او فروخته می
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کنددد، پددس اگددر مالددک امددوال آنهددا را بدده متصدی حراجی کسی است که در مقابل دریافت اجرت حراجی اموال عملیات حراجددی را اداره می ✓
 حراجی گذارد مشمول این بند نخواهد بود. 

 ق.ت« 2مادر  6: »بند های عمومیقسم نمایشگاه به هر تصدی .4
عمومی اعم از آن است کدده ایددن محددل سددینما و   چون عبارت »نمایشگاه عمومی« در متن ماده به صورت مطلق ذکر شده است، نمایشگاه ✓

 تئاتر، گالری نقاشی یا نمایشگاه ابزارها و محصوالت صنعتی باشد.
 ق.ت« 2مادر  3ملزومات: »بند  نیدتصدی به رسان .5

 شود، اما تصدی تسهیل معامالت ملکی، عمل تجاری است.معاملۀ زمین و امالک، عمل تجاری محسوب نمی ✓
شود که در قالب بنگاهی عمل تسهیل معامالت ملکی، نوعی داللی است، اما طبق تصریح این ماده در صورتی تجاری محسوب می اگرچه ✓

 یرد، چون با عنوان »تصدی« ذکر شده است.و به صورت مستمر صورت گ
 دو شرط باید جمع باشد: تصدیبرای تحقق ت قق تصدی: 

 وجود داشته باشد.  دفتر کارییا  بنگاهبرای انجام عمل   .1
 شود. تکرارآن عمل باید   .2

 کمی:عمال تجاری تشبیهی یا ُح أب ا 
الیحددۀ  2شرکت سهامی، عمل  غیرتجاری باشد، آن شددرکت بدده موجددب مددادر های سهامی: در صورتی که موضوع  فعالیت یک معامالت شرکت .1

 اصالح، به حکم قانون )نه در واقع( تجاری است.
 ق.ت« 2مادر  8»بند  اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد: معامالت برواتی، .2

عمددل تجدداری قلمددداد  صدددور چددکآنکدده حددال  (تدداجر باشدده یددرطددرف غ اگه از یحت) گرددقلمداد می  ذاتیتجاری   عمل  مطلقًا    صدور برات ✓
 .تاجر باشه یسو  صدور سفته از ینکهمگه ا  یشهمحسوب نم یعمل تجار  صدور سفته گردد.نمی

ه بدده عبددارت »عملیددات بددا توجددّ کنددد. شود و ایجاد و انتقال آن را فراهم میای است که روی بروات انجام میمعامالت برواتی معمال  حقوقی ✓
 باشد.برات عمل تجاری می ت  ضمانو  ظهرنویسی ،قبول، صدور عمال  م برواتی« کلیۀ 

یعنی معامالت برواتی اعم از صدور   2مادر    8ها، بند  شوند حال در دستۀ ذاتیمیمعمال تجاری ذاتی صرفًا به دو دستۀ ذاتی و َتَبعی تقسیم   ✓
اند؛ نه اینکه به ذات خود تجاری باشند بلکه حکمی  ذاتددی ها قرار گرفتهبرات، ظهرنویسی و قبول برات همگی به حکم قانون در دستۀ ذاتی

 هستند.
 سؤال: معامالت اسناد برواتی ...

 . تجاری ذاتی است.1
 . تجاری حکمی است.2
 . تجاری ذاتی حکمی است.3
 . تجاری ذاتی حکمی و یا تجاری َتَبعی است.4

 صحیح است. 4گرینه 
فقددط بددرات را  برواتددی مناامالتگن گن امددا وقتددی مددیشامل برات، سفته و چک است. به عبارتی به اسناد تجاری، اسناد برواتددی مددی  برواتی  اسناد

 شود.معاملۀ اسناد برواتی هم شامل برات و هم سفته و چک می گویند.می
 نی:ب  ج ا اعمال تجاری فرعی یا ت  

وی عمل مذکور تجاری خواهد بددود؛ حددال اگددر  ع  بَ در باب معمال  تجاری  َتَبعی همینکه یکی از طرفین  معامله شخص  تاجر باشد به تَ   3به موجب مادر  
وکالددت(.  طرف دیگر نیز تاجر باشد به هر حال تجاری  َتَبعی است و اگر غیرتاجر باشد به شرط حوائ  تجاری، تجاری  َتَبعی خواهد بود )مددالک آزمددون
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توان گفددت کدده چنددین قیدددی شددرط نیسددت، بلکدده رت نمیاز ن ر دکترین حقوق تجا 4و بند  1بینی  قید حوائ  تجاری در بند رغم عدم پیشالبته علی
ن بدداب تغلیددب )غلبدده( و بدددیهیجا قید حوائ  تجاری برای تجاریههم بودن در شدن عمل شرط است چه تاجر با تاجر، چه تاجر با غیرتاجر و صرفًا مدد 

 تجارت اعمال تجاری فرعی هستند:ق. 3شده در ماده چهار مورد احصاء. های تحلیلی()مالک آزمون بینی نشده استقانون پیش
 ق.ت« 3مادر  1ها: »بند صرافان و بانک کلیۀ معامالت بین تجار و کسبه و .1

 ها« اضافه است، چون آنها نیز تاجر محسوب شده نیازی به ذکر مجدد نام آنها نیست. »کسبه و صرافان و بانک عبارت ✓
)چه  مگر اینکه ثابت شود معامله، مربوط به امور تجارتی نیست  شوندمحسوب می  دهند، تجاریکلیۀ معامالتی که تّجار با یکدیگر انجام می ✓

( قانونگذار نخواسته دامنۀ معامالت تجاری را گسترش دهد و فقط آن دسته از معامالت بین تاجر و غیرتاجرباشد، چه    بین تاجر و تاجر دیگر
دختر خود یخچالی بخرد، این عمل  ۀبرای جهیزی  تاجر دیگراز   تاجری. مثال: اگر تاجر را تجاری تلقی کرده است که برای امور تجارتی باشد

ای انجام دهد، این معامله فقط در صددورتی تجدداری اسددت کدده بددرای حددوائ  معامله  شخص غیرتاجریبا  تاجری  گردد. اگر  مینتجاری تلقی  
 تجارتی تاجر صورت گرفته باشد.

 گرفته برای حوائ  غیرتجاری بوده بر عهدر خود تاجر است.انجام ۀاین امر که معاملاثبات  ،قانون تجارت 5با توّجه به مادر 
 ق.ت« 3مادر  1: »بند نمایندکلیۀ معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائ  تجارتی خود می .2

 گردد که این معامالت برای رفع حوائ  تجاری باشد، نه برای رفع حوائ  شخصی.در صورتی تجاری تلقی می فقطمعامالت تاجر با غیرتاجر  ✓
صادر شود، طبق شود، ولی اگر توسط تاجر و برای رفع حوائ  تجاری  صدور سفته و چک با وجود این که عمل تجاری اصلی محسوب نمی ✓

 شود.محسوب می عیبَ عمل تجاری تَ  ،این بند
 نماید.خود می ارباب   تجارتی   تاجر برای امور   عامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد  کلیۀ م .3

گردد که این معامالت را به دستور تاجر و برای او منعقد نموده و همچنین معاملۀ اجزاء و خدمه و شاگردان تاجر در صورتی تجاری تلقی می ✓
 برای رفع حوائ  تجاری باشد.

 معنی کارمندان تاجر است.عبارت »اجزاء« به  ✓
 های تجاری.کلیۀ معامالت شرکت .4
 

کمی نیست.  نکته:معاملۀ تجاری  َتَبعی همان معاملۀ تجاری  ح 
ق.تجارت در هیچ صورتی عمل تجدداری قلمددداد  4معاملۀ راجع به اموال غیرمنقول با توجه به ماده    اصل غیرتجاری بودن معامالت غیرمنقول:نکته:

بنابراین در سددؤاالت مطروحدده در ایددن  باشد. کننده شرکت سهامیکننده تاجر باشد و حتی اگر معاملهحتی اگر معامله  )چه ذاتی و چه تبعی(  گرددنمی
بدده شددکل پیشددوند  معاملددۀ غیرمنقددول قبل از عبارِت  2یرتجاری نمود مگر اینکه »یکی از معمال تجاری مادر زمینه هر نوع سؤالی را باید حمل بر غ

 ..مطرح نشده است مثل داللی غیرمنقول و . ۀ غیرمنقولمطرح شده باشد که تجاری ذاتی است« چرا که سؤال اصاًل از معامل
های سددهامی عددام باشددد مگددر هر پسوندی آورده شد اهمیتی ندارد و غیرتجاری است حتی اگر بددین شددرکت معاملۀ غیرمنقول بند از عبارِت اما اگر  

ها احددراز شددود تجدداری ذاتددی محسددوب تملک آپارتمان 5ها باشد که در این صورت اگر نّص مادر قانون تملک آپارتمان  5اینکه پسوند مربوط به مادر  
های سهامی( به قصد ساخت و ساز خانه یا آپارتمان یا های تجاری )نه الزامًا شرکتوسط یکی از شرکتشود و آن زمانی است که یک غیرمنقول تمی

 شود.تجاری ذاتی می ،محّل سکونت یا کسب یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد که در این صورت
 سوال: عمل تجاری که شرط تاجرشدن است در کدام حالت مدن ر است؟ 

 فقط عمل تجاری ذاتی   ✓
 فقط عمل تجاری َتَبعی  ×
 عمل تجاری ذاتی و َتَبعی  ×
 عمل تجاری ذاتی یا َتَبعی  ×
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با شرایط خا  آن است پس اگر عمل  تجاری  ذاتی مفقود باشد، تاجربودن حتمًا منتفی اسددت  انجام عمل تجاری ذاتینکته: جوهر  اصلی  تاجرشدن 
بدده قصددد و  بدده نددام و حسدداب خودبددودن،  بددودنمعمولبا وجود سایر شددرایط یعنددی  اما اگر عمل تجاری ذاتی موجود باشد، تاجربودن احتمالی است و  

 شود. ، تاجربودن نیز قطعی میبودنانتفاع
کددار، عامددل، العملق.ت حتمًا عمددل تجدداری ذاتددی اسددت ولددی دالل، حّق   2در مادر  کاری، عاملی، تصدی حمل و نقل و ...  العملنکته: داللی، حّق 

 انجام دهند تاجرند. برای خودو  به قصد انتفاع به شکل معمولهای تجاری فوق را اگر عملمتصدی حمل و نقل و ... 
کند که به طور مستقل و به نام و به حساب  خود  شخص باشد؛ همیشه به نام و بدده حسدداب خددود شخص را تاجر می عمل تجاری معمولنکته: زمانی  

، حتددی در (کندددکس معاملدده نمیهددیچداللددی )بدده نددام و حسدداب ، حتی در کند(عاملی )به نام و حساب دیگری معامله میبودن شرط است، حتی در  
مستقل بودن  عمل  تجاری، شرط  تاجرشدن است. پس اعمددال کدده شدداگرد، خدمدده،  .(کنددیگری معامله میب  حسا  به  وخود  کاری )به نام  العملحّق 
کند چون بدده نددام و حسدداب کند بلکه ارباب یا رئیس  آنها را تاجر میدهند آنها را تاجر نمیهای تجاری و ... انجام میمقام تجاری، مدیران شرکتقائم

ت شود به نام و   هاست.آن
ّ
َخلط نشود، چددرا کدده دالل و عامددل و متصدددی اصدداًل بددرای خددود  گرفتهمعاملۀ صورتبا  عمل  تجاریحساب خود بودن  دق

 الزحمه، کمیسیون باید برای خود شخص باشد.مثل حّق  های تجاری  آنها در آن معامالت و ماحصل ناشی از آنعملکنند بلکه معامله نمی
چندتا از اوونها رو داشته باشه، یعنی چنددد مددورد در  الزم است. البته ممکن است که یک شخص،  2های مادر  زومکروموبرای تولد  تاجر یکی از  نکته:  

است اما منعی نیست که یک شخص از چند جهت و با چند   2شرط الزم برای تاجرشدن صرفًا انجام یکی از معمال مذکور در مادر   یک نفر جمع شود.
 عمل تجاری، تاجر شود.

ی عمل تجددار ولو سودآور  2در مقام بیان معمال  تجاری  ذاتی جنبۀ حصری و استثنایی دارد و هر عملی خارج از مادر   2نکته: بندهای مذکور در مادر  
 شود و تاجرساز نیست.محسوب نمی

 سؤال: معاملۀ غیرمنقول بین دو شرکت سهامی عام:
 تجاری ذاتی است. ×
 تجاری تبعی است. ×
 تجاری ذاتی یا تبعی است. ×
 تجاری ذاتی و نه تجاری تبعی است.نه  ✓

اما این دلیلی بر ایددن نیسددت کدده همدده معمالشددان هددم های سهامی به هر حال تاجرند الیحۀ اصالح، شرکت 2نکته: درست است که به موجب مادر  
 تجاری باشد.

ه طبددق اسددت؛ بلکدد  اماره بر تاجربودن شددخصاست و این به این معنی نیست که   بودن معامالت تاجراماره بر تجاریظاهر و    5نکته: به موجب مادر  
 است. بودن عمل تاجرتجاریاصل بر  5است و در صورت احراز  تاجربودن طبق مادر  تاجرنبودن شخصاصل عدم، اصل بر 

، شددرط نیسددت؛ تکددراراز آن طریق باشد.   امرار مناش مستمر شخصنکته: شغل معمولی که یکی از عناصر سازندر تاجر است، شغلی است که  
الزم   تکددرارحواستون باشه که در »تصدی« هم    شرط است.  امرار معاش به شکل مستمرهم شرط نیست؛ بلکه صرفًا    مباشرت، شرط نیست؛  انحصار

ت شود   .استمراراست و هم  
ّ
معمددال  مگددر اینکدده شددغل  معمددول، یکددی از  الزامًا مالزمه با تکرار ندددارد بودنمعمولیمالزمه با تکرار دارد ولی  تصدیدق

 .تکرارشرط است و هم  امرار معاشاست هم  تصدی حمل و نقلیعنی کسی که شغل معمولش  باشد 2مادر  یگونهتصدی
 قصد انتفدداعاو را تاجر نماید، باید  به نام و به حساب  شخصو  معمولمعنا نیست. برای اینکه عمل  تجاری  نکته: »قصد انتفاع« با »کسب انتفاع« هم

وجددود داشددته باشددد مثددل  کسددب انتفدداعشددرط نیسددت ولددو اینکدده   قصد انتفاعوجود نداشته باشد؛ پس در غیرتجار    کسب انتفاعداشته باشد ولو اینکه  
ت شود  

ّ
 شرط نیست و این بدین معنددا نیسددت کدده ممنددوع اسددت.  غیرتجاردر    قصد انتفاعمؤسسات فرهنگی، آموزشی، ورزشی، ادبی، هنری و ... ؛ دق

 توانند نداشته باشند ولی مؤسسات تجاری باید قصد انتفاع داشته باشند.داشته باشند و می توانند قصد انتفاعمؤسسات غیرانتفاعی می
 تجاروظایف 

 دفاتر تجاریوظیفۀ اول: تنظیم 
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 قانون تجارت همۀ تجار غیر از کسبۀ جزء مکلف به داشتن دفاتر تجاری هستند، دفاتر تجاری اجباری از قرار ذیل است: 6مطابق ماده 
 !شود. همه چیز قید میق.تجارت( 7گردد )ماده : دفتری است که داد و ستد روزانه تاجر در آن درج می)روزانه( روزنامهدفتر  .1
گددردد ایددن امددر : دفتری است که کلیه معامالت تاجر از دفتر روزنامه استخراج و با توجه به نوع آن در دفتر کددل درج میبار(روز یک  7)  کلدفتر   .2

 بندی شده!. همه چیز طبقهق.تجارت( 8)ماده  بار باید صورت بگیردای یکهفته حداقل
: دفتر دارایی بیالن مالی تاجر است. تاجر باید کلیه دارایی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و کلیۀ قروض خود را خود را در )ساالنه(  داراییدفتر   .3

 9فروردین ماه سال بعد این امر انجددام شددده باشددد )مدداده  15به عمل آورد و بایستی تا بار این اقدام را این دفتر قید نماید. تاجر بایستی سالی یک
 شخص است. مطالبات  )+(و  (-دیون )دهندر دارایی ظرفی است که تشکیل ق.تجارت(.

الیحه اصالح،  232ثل به موجب مادر المفی رافع تکلیف  داشتن  دفتر  دارایی نیست. ترازنامهداشتن معادل  کنونی  دفتر  دارایی، ترازنامه است اما 
 تن یم ترازنامه ضروری است. یعنی شرکت سهامی عالوه بر دفتر دارایی، حتمًا باید ترازنامه هم تن یم کند.

 . شودقید می  در دفتر کپیهتاجر به ترتیب تاریخ صدور     صادر   یهاحسابصورتمراسالت و مخابرات و   ۀ: کلی(الزمه! )هر وقت که  کپیهدفتر   .4
 رافع تکلیف  داشتن  دفتر  کپیه نیست. داشتن دفتر اندیکاتورمعادل  کنونی  دفتر  کپیه، اندیکاتور است اما 

ضددبط خواهددد   در لفاف مخصوصایق.ت به ترتیب تاریخ ورود    10تاجر مطابق تبصره ماده    وارد   یهاحسابصورتنکته: مراسالت مخابرات و  
 .شوند()ثبت نمی شد

. امضددای ق.ت( 11در آن نوشته شود بایستی از طرف نمایندددر اداره ثبددت امضدداء گددردد )مدداده  کهاالشعار غیر از دفتر کپیه قبل از آننکته: دفاتر فوق
 الزامی نیست نمایندر ثبت فقط در دفتر کپیه 

ق.تجارت بین تجار در امور تجاری قابلیددت اسددتناد دارد و چنانچدده   14نکته: چنانچه مطابق مقررات قانون تجارت تن یم شده باشد، مستندًا به ماده  
 مطابق مقررات قانون تجارت تن یم نشده باشد، فقط علیه آن تاجر قابلیت استناد دارد.

 دفاتر تجاری چیست؟سؤال: ضمانت اجرای نداشت 
 از ناحیه نمایندر اداره ثبت چیست؟ ضمانت اجرای آن جزای نقدی است. 11ضمانت اجرای عدم امضای دفاتر تاجر ماده 

االشعار یعنددی نداشددته دفتددر تجدداری و یددا عدددم امضددای دفتددر از ناحیدده نمایندددر اداره ثبددت، در هددیچ صددورتی موجددب نکته: بنابراین در دو سؤال فوق
باشد اما باید توجه داشت اگر تاجری، ق.تجارت تنها دلیل ورشکستگی تاجر توقف در تأدیه دیون می 412شود زیرا مطابق ماده ی تاجر نمیورشکستگ 

 ق.تجددارت از یددک 542متوقف در تأدیه دیون خود باشد و دفاتر تجاری نداشته باشد و یا دفاتر تجاری او مرتب نباشد، در این صورت با توجه بدده مدداده 
ق.تجددارت بدده جددزای نقدددی محکددوم  15طرف تاجر محتمل است به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم گردد و از طرف دیگر با توجه به مدداده 

 شود.می
 نماید. می الرمس برای او تعیین نکته: تاجری که فاقد دفاتر تجاری باشد یا دفاتر تجاری او مرتب نباشد، ادارر دارایی مالیات علی

 . الزامی نیستنمایندر ثبت نکته: دفتر کپیه وجودش الزامی است، امضای  
 نکته: وجود امضای نمایندر ثبت در همۀ دفاتر الزامی است مگر دفتر کپیه. 

 وجود هر چهار دفتر  تاجر الزامی است. 6به موجب ماده نکته: 
 رایی.نکته: وجود امضای تاجر در دفتر الزامی نیست مگر در دفتر دا 

 راجع به دالالن(. 3و  1دفتر + دفتر مخصو  داللی )م  4نکته: دالل باید پن  تا دفتر داشته باشه؛ آن  
شکالی ندارد!( ولی در دفاتر، اع داد باید به  نکته: بر خالف اعداد و مبالغ  اسناد تجاری که بهتر است به حروف باشد )یعنی اگر به حروف نباشد هم ا 

 است(.حروف باشد )الزامی 
 نکته: نمرر ترتیبی در هر چهار دفتر الزامی است.
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ِه تاجر بدون شرط قابل استناد است؛ چون وقتی تاجر خودش در دفترش نوشته نوعی اقرار است ولی    به نفع دیگراننکته: دفاتر تاجر همیشه  
 
  ل

 . راجع به امور تجارتی باشد+  دعوا بین دو تاجر باشد +   مطابق مقررات باشددر صورتی قابل استناد است که:  
الزامی   ثبت  نام  تاجر در دفتر ثبت تجاریق.ت هم    19تا    16دارد. به موجب مواد    ضمانت اجرای کیفریگه نداشتن دفاتر  ق.ت می   15نکته: ماده  
  ح( ضمانت اجرای کیفری دارد. ثبت و هم عدم تصری عدم  الزامی است و در هر دو حالت )هم    شماره ثبت در اسناد و اوراق   تصریح به آناست و هم  

کنند باید کمتر از یکصد میلیون  گه کسبۀ جزء اینان: اگر کار تولیدی می ق.ت می   19نامۀ ماده  ن ام   کسبۀ جزء تاجرند اما از تکالیف تجار معافند؛
 کنند باید کمتر از پنجاه میلیون ریال درآمد سالیانه داشته باشند. ریال و اگر کار خدماتی می 

 نام در دفتر ثبت تجارتی وظیفۀ دوم: ثبت 
ت کنید:    ، به استثناء کسبۀ جزء.ایرانی و خارجی  تجار نام    ثبت تجارتی، دفتری است برای ثبت    ق.ت دفتر   16به استناد مادر   ✓

ّ
ثبت نام  دق

  اصواًل اختیاری است مگر در موارد خا  الزامی شناخته شود.   ثبت نام تجاری یا اسم تجارتی همیشه الزامی است ولی    و اسم تاجر 
ای  )مثل  بچه نامش کنید  خواهید ثبت گویید »ثبت نام« یعنی تاجری دارید که میثبت  نام  تاجر، باعث  ایجاد  شخص  تاجر نیست؛ وقتی می

شود ولی تا زمانی که ثبت نام نکرده عالوه  ص، تاجر میق.ت، شخ  1نام، تاجرساز نیست؛ صرفًا با فرمول  ماده  ثبت    . که شناسنامه ندارد!(
معافیت  واردات،  و  صادرات  بازرگانی،  کارت  داشتن  مثل  تجار  حقوق  از  برخی  از  دارد  کیفری  مجازات  اینکه  ...  بر  و  مالیاتی  خا   های 

 شود.محروم می
باید در این دفتر ثبت شوند؛ حتی در صورتی که شرکت   دهند، ق.ت تمامی تجار که در ایران فعالیت تجاری انجام می  18به استناد مادر   ✓

 نام کند. ها ثبت شده باشد، باز هم باید در این دفتر ثبت تجاری در دفتر ثبت شرکت
 نام تاجر در این دفتر موجب پرداخت جزای نقدی است. ق.ت عدم ثبت  16بر اساس مادر  ✓

 وظیفۀ سوم: اعالم ورشکستگی 
و صورت دارایی و    دادگاه اطالع دهد   دفتر روز از توقف در تأدیۀ دیون خود، این توقف در تأدیۀ دیون را به    3ق.ت تاجر باید ظرف    413به استناد مادر   

 . ق.ت ورشکسته به تقصیر معرفی شود 542کلیۀ دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تحویل  دهد. در غیر این صورت ممکن است طبق مادر  
 

 نام بازرگان:  ثبت
نامه،  تصویب شده است مطابق مندرجات این آئین   1325نامه در سال  نامه واگذار نموده است. این آئین نام بازرگان را به آئین ق.تجارت ثبت   17ماده  

های تجاری، دفتر مخصوصی به  و بنگاه ها  نام بازرگانان و شرکتها تشکیل شده یا بشود. برای ثبت در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت شرکت
گذاری یا نمایندر  وجود خواهد داشت. دفتر مذکور قبل از آنکه چیزی در آن ثبت شود توسط رئیس دادگستری یا نمایندر او شماره دفتر ثبت تجارینام 

نام خود در دفتر ثبت تجاری  شود. هر تاجری از تاریخ شروع به کار ظرف یک ماه مکلف است اقدام به ثبت گذاری شده و مهر و امضاء می او شماره 
 نام، جزای نقدی است.انت اجرای عدم اقدام برای ثبت بنماید. ضم

 نام بازرگانی )اسم تجاری(: ثبت
نام بازرگان اختیاری است ولی چنانچه شخصی اقدام به ثبت اسم تجاری  نام بازرگانی محتمل است خود بازرگان یا اسم مستعار یا فرضی باشد. ثبت 

وانتقال  باشد. اسم تجاری قابل نقل تجدید میکند. این مدت قابل شخص حق انحصاری ایجاد می سال معتبر است و برای آن    5خود بنماید به مدت  
 ق.تجارت(.  587الی  582است خواه با سند رسمی خواه با سند عادی زیرا قانون تجارت الزامی در خصو  انتقال با سند رسمی ندارد )مواد 

 
 )کمیسیون(: کاریالنمل حق

کددار در برابددر شددخص دیگددری بدده نددام آمددر متعهددد العملعقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق  کاری )کمیسیون(:النملحقتنریف  
 العمل« دریافت کند.و در ازاء این عمل اجرتی تحت عنوان »حق اسم خود، ولی به حساب او انجام دهدشود که معامالتی را به می
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آمددر( معددامالتی کددرده و در مقابددل کار کسی است که به اسم خود ولددی بدده حسدداب دیگددری )العمل»حق  :ق.ت  357کار ماد   النملتنریف حق
 دارد.«العملی دریافت میحق

 کاری:النملحق هایویژگی
 کاری عقدی عهدی، معوض و إذنی است.العملحق ✓
 کاری باید مانند عقود دیگر شرایط صحت عقد رعایت شود.العملدر عقد حق ✓
 باشد.کار میالعملکاری آمر و حقالعملطرفین عقد حق ✓
 قانون تجارت عملی تجاری است. 2کاری طبق مادر العملحق ✓
ق.ت و به دلیل إذنی بودنش، تابع مقررات عقد وکالت در قانون مدددنی اسددت. یعنددی در مددوارد سددکوت   358کاری طبق مادر  العملعقد حق ✓

 کنیم.اری، به قواعد عقد وکالت در قانون مدنی رجوع میکالعملقانون تجارت راجع به عقد حق
 کار:النملاختیارات و وظایف حق

گاه نمودن آمر از اقدامات خود: مادر   ✓  در مخصوصدداً  و داشددته مستحضر خود اقدامات جریان از را  آمر باید کارالعملحقق.ت: »  359لزوم آ
 «.دهد اطالع اوه ب فوریته ب را  نکته این مأموریت انجام صورت

 مگر نیست است معامله موضوع که اموالی کردن  بیمه  به  مکلف  کارالعملحقق.ت: »  360کار به بیمه کردن: مادر  العملعدم تکلیف حق ✓
 «.باشد داده دستور آمر اینکه

فددروش نددزد   یبددرا   کدده  ایهالتجدداراگددر مالق.ت: »  361کار در صورت وجود عیددب ظدداهری در موضددوع معاملدده: مددادر  العملتکالیف حق ✓
حمددل و نقددل و  یمتصددد  یددهبددر عل محفوظ داشتن حددق رجددوع یبرا  یدکار باالعملباشد حق  یظاهر   یوبع  یکار ارسال شده دارا العملحق

خددود  از اقددداماتالتجدداره اقدددامات الزمدده بعمددل آورده و آمددر را و محاف ددت مال  یهمقتضدد   یلبدده وسددا(  یآوار )  یخسارات بحر   یزانم  یینتع
گاه( مستحضر  «غفلت خواهد بود. یناز ا  یهول خسارات ناشؤکند و اال مس )آ

شده فروش ارسال  یکار برا العملرود که نزد حق هالتجار مال یعفساد سر  یماگر بق.ت: » 362التجاره در صوت فساد آن: مادر فروش مال ✓
کدده  یمحلدد )دادسددتان(  العمومیالتجاره را با اطالع مدددعکند مکلف است مال یجابا  منافع آمر که یدر صورت یو حت تواندیکار مالعملحق
 «فروش برساند.ه او ب یندهنما یاالتجاره در آنجا است مال

فروش ه کرده ب ینکه آمر مع یمتیرا به کمتر از حداقل ق هالتجار مالکار العملاگر حقق.ت: » 363مادر مسؤولیت نسبت به تفاوت قیمت:   ✓
آمددر در موقددع مقدددور نبددوده  راجدداز  یلتحصدد  و احتددراز کددرده یشتریضرر باز  یدنماثابت  ینکهخواهد بود مگر ا »قیمت«  ول تفاوت  ؤرساند مس

 «.است
دستور  یتکه از عدم رعا یزن یخسارات یهاز عهده کل یدکرده باشد با یرکار تقص العملاگر حقق.ت: » 364مسؤولیت در صورت تقصیر: مادر  ✓

 «.یدشده برآ یآمر ناش
بدده  یدداکددرده بخددرد و  ینکه آمر مع یمتیرا به کمتر از ق  هالتجار کار مالالعملاگر حقق.ت: »  365ممنوعیت استفاده از تفاوت قیمت: مادر   ✓

)تفدداوت قیمددت را در حسدداب آمددر محسددوب دارد.  آن  یداستفاده از تفاوت نداشته و با  قنموده بفروش رساند ح  یینکه آمر تع  یمتیاز ق  یشترب
 متعلق به آمر است.(«

[العملحقاگر ق.ت: » 370مجازات در صورت استفاده از تفاوت قیمت: مادر  ✓ ه کدده بدد  یکرده و مخصوصًا در مورد ینادرست کار، ]کار 
عددالوه در دو ه بدد  العمددل نخواهددد بددود دارد مسددتحق حق  فروش محسددوب  یمتکمتر از ق  یاو    یدخر   یمتعالوه بر ق  یمتیحساب آمر ق

و همچنین ممکن است به جرم خیانت در امانت محکددوم   «فروشنده محسوب کند.  یا  یدارکار را خر العملحق  تواندیآمر م  یرصورت اخ
 گردد.

 یرانجددام سددا  یدداو    پرداخددت وجددوهول  ؤکار در مقابل آمر مسالعملحق: »367: مادر  پرداخت وجوهو    انجام تعهداتعدم مسؤولیت نسبت به   ✓
بلد او را  یعرف تجارت یاو  شخصًا ضمانت طرف معامله را کرده یاو    اعتبار نبودهه  ب  ۀمجاز در معامل  ینکها   مگر  یستنطرف معامله    تعهدات
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. معاملۀ اعتباری بدون اذن 1تعهدات  طرف  مقابل در برابر آمر نیست مگر اینکه: ایفای کار اصواًل مسؤول  العملپس حّق  «.مسئول قرار دهد
 عرف تجاری محل/بلد او را مسؤول بداند. .3؛ شرط  ضمانت شده باشد. 2کرده باشد؛ 

)آمددر( و  آمددر از اجددازه فددروش رجددوع کددرده  یددااگر فروش مال ممکددن نشددده و  ق.ت: »  372موارد جواز فروش مال بدون رضایت آمر: مادر   ✓
 یددا )دادسددتان( محددل یتبدددا  العمومیعآن را با ن ارت مددّد   تواندیکار مالعملحق  کار بگذاردالعملاز حد متعارف نزد حق  یشالتجاره را بمال
رسانی به آمر برای فروش  اموال الزامی است ولی حضددور  او در محددل ن ر به این ماده، اطالع «فروش برساند.ه ب یدهمزا   یقطر ه  او ب  یندهنما

 رسانی نیز شرطیت ندارد.الفساد، اطالعالزامی نیست البته در اموال سریع
 قسددطیشپبفروشددد یددا کار بدون رضایت آمر، مالی را به نسیه العملدر صورتی که حقکار به صورت نسیه: العملمنع فروش مال توسط حق ✓

 دهد؛ مسؤول جبران ضررهای ناشی از این عمل خواهد بود.
 قور قاهره را ثابت کند. است مگرکاری العملتعهدات حّق  ایفای مسؤول در برابر آمرکار العملحّق  ✓
به حساب آمربودن  معامله بدده طددرف  معاملدده اطددالع   هست حتی اگرتعهدات معامالت  ایفای  مسؤول    در برابر طرف معاملهکار  العملحّق  ✓

معامله ندده شددرطیت  ن  به حساب آمر بودکار از  العملرسانی حّق اطالعالزم نیست به طرف  معامله گفته شود.    به حساب آمر بودنداده شود.  
 دارد و نه در صورت اطالع، تأثیری در میزان مسؤولیت دارد.

تجاری دارند و نه مسؤولیت قراردادی. هیچ نوع مسؤولیت قراردادی اعم از تجاری یا معددامالتی نه مسؤولیت  آمر و طرف  معامله در برابر هم   ✓
 ندارند و تنها ممکن است مسؤولیت مدنی متصور باشد. 

 کار با خود: النملمناملۀ حق

 تواند مالی را که مسؤول فروش آن است به خودش بفروشد؟کار میالعملآیا حق

 تواند کاالی خودش را برای آمر خریداری کند؟کار، در صورتی که مأمور خرید کاالیی برای آمر باشد، میالعملحقآیا 

ّ مادر   ✓
باشد که م ندده  یاوراق بهادار  یرسا یاو  یاسناد تجارت یاالتجاره فروش مال یا  یدخر ه  کار مأمور بالعملاگر حقق.ت: »  373طبق نص 

ه کدده مددأمور بدد  را  یددزیچ  یددابکنددد و    یمعنوان فروشنده تسله  آن بوده خود شخصًا ب  یدخر ه  را که مأمور ب  یزیچ  تواندیم  دارد  یبازار   یا  یبورس
تنها در اموالی که م نۀ بورسددی و بددازاری دارد  «داده باشد. یآمر دستور مخالف ینکهمگر ا   دارد  نگاه  یدارعنوان خر ه  فروش آن بوده شخصًا ب

 تواند خود شخصًا طرف  معامله با آمر شود.ر صحیح است و میکاالعملمعامله با خود حّق 
✓  ّ

کدده وکالددت خددود را انجددام  ینددرب بددازار در روز  یددا یبورس ۀرا بر طبق م ن یمتق یدکار باالعملفوق حق ردر مورد ماد :۳۷۴ رمادطبق  نص 
 «کار را برداشت کند.العمل حق یهالعمل و هم مخارج عادحق خواهد داشت که هم حق من ور دارد و دهدیم

در  مخاارج، چدده اجارتچدده    اسددت.  گرفته برای معاملددهمخارج صورتو همچنین    کاریالعملحّق اجرت  دریافت    کار مستحّق العملحق
بگویددد بددا آمددر  عرفیا  شرط شودالل است مگر د با    مخارجبه عهدر آمر است مگر در داللی:    تصدی حمل و نقل،  کاریالعملحّق ،  داللی
 است.

ّ مادر ✓
 یینفروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تع  یا  یدارخر   تواندیکار شخصًا مالعملحق  که  یدر هر مورد: »۳۷۵  طبق نص 

کدده رسددانی ندددارد و همینن ر به این ماده، معامله با خود، نیاز به اطالع  «طرف معامله محسوب خواهد شد.  ،خودطرف معامله اطالع دهد  
 شود.ای که م نۀ بورسی و بازاری دارد انجام شود و طرف  معامله تعیین نشود، معامله با خود محسوب میمعامله

ّ مادر   ✓
گدداه( رجوع مستحضر  ینانجام معامله از ا  کار قبل از ارسال خبرالعمل ز امر خود رجوع کرده و حقاگر آمر ا ق.ت: »  376طبق نص  )آ
خواد بگه در اموری که معامله با خود مجدداز اسددت )م نددۀ بورسددی( این ماده می  «فروشنده واقع شود.  یا  یدارخر   شخصاً   تواندینم  یگرگردد د

کار قبل از ارسال خبر انجام معامله مانع معامله با خددود خواهددد بددود )هرچنددد م ندده بورسددی داشددته العملرجوع آمر از امر خود و اطالع حّق 
 باشد(. 
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 کار:النملاجرت حق

 کار پرداخت گردد:العملی آمر باید به حقق.ت، آنچه از سو  368 و 357طبق مواد  ✓
 کار باید به او پرداخت .العملحق اجرت .1
 کارالعملالزمۀ صورت گرفته برای معامله از سوی حق مخارج .2
باید بدده کار به حساب آمر انجام شده است و برای معامله و نفع آمر الزم بوده است، اصاًل و منفعتًا العملسایر مخارجی که از سوی حق .3

 کار داده شود.العملحق
 فعل آمر باشد.ه آن مستند ب یعدم اجرا  یاکه معامله اجرا شده و  شودیالعمل مکار مستحق حقالعملحق یوقتق.ت: » 369مادر  ✓

عددرف و  خواهددد بددود کدده یاقدامات خود فقط مسددتحق اجرتدد   یکار برا العملنشده حق  یرپذانجام  یگریعلل د  یجهدر نت  که  یامور ه  ب  نسبت
 ق.ت: 369نکات حائز اهمیت مادر  «.نمایدمی ینمع المثل()اجرت عادت محل

 کار تعهد به نتیجه است.العملتعهد حق •
 کددار از حددّق العملکاری امتناع کند، تا ابتدا اجرت را دریافت کند، بنددابراین حقالعملتواند از انجام تعهدات حقکار نمیالعملحق •

کددار در مقابددل آمددر بددرای العملحققددانون تجددارت » 371اما مطددابق مددادر   ؛بهره استقانون مدنی بی  377حبس مذکور در مادر  
 حّق حبس خواهد داشت.« قیمتی که اخذ کردهو یا نسبت به  اموالی که موضوع معامله بودهصول مطالبات خود از او نسبت به و

د در صددورتی کدده 2د در صورتی کدده معاملدده انجددام شددود. 1گردد: شده میمی تعیینَس الم  تاجر  کار مستحّق العملدر دو حالت حّق  •
 کار درصدد انعقاد آن است، به دلیل فعل آمر اجراء نگردد.العملای که حّق معامله

غیرقابل اجراء شده باشددد، کار درصدد انعقاد آن است، به دلیل امور دیگری غیر از فعل آمر  العملای که حّق در صورتی که معامله •
 باشد.نماید، مین میالمثل( معیّ اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل )اجرت کار مستحّق العملحّق 

 العمل نخواهد بود.حّق  کار، در اجراء تعهدات خود مرتکب تقلب شود، مستحّق العملق.ت، در صورتی که حق 370طبق مادر  ✓

 : عاملیکاری و النملتفاوت حق

العمل به اسم خود ولی به کار کسی است که در مقابل حّق العملحّق  کاری انجام معامالت، به نام خود و به حساب دیگری است.العملحق ✓
 کند.معامله می دیگری )آمر(حساب 

 عاملی انجام معامالت، به نام دیگری و به حساب دیگری است. ✓

  

 داللی: 
 .ی شخص که قصد انعقاد معامله داردپیدا کردن طرف معامله برا  برای انجام معامله یا ،مقابل اجرتدر  شدنواسطه :تنریف داللی

خواهددد معددامالتی نمایددد که میدالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسددی   ق.ت:  335تنریف دالل: ماد   
توانددد تونست بگه: »دالل شخصی است که ...«؛ دالل میالبته می تابع مقررات راجع به وکالت است.« قرارداد داللی  اصوالً   کند.طرف معامله پیدا می

  شخص حقوقی باشد.
 کند.دالل به نام و حساب هیچکس معامله نمی کند.دالل در انعقاد عقد نقشی ندارد و فقط طرف معامله را پیدا می ✓
 های داللی:ویژگی
 عقدی عهدی، معوض و إذنی است. داللی ✓
 باید مانند عقود دیگر شرایط صحت عقد رعایت شود. داللیدر عقد  ✓
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 باشند.طرفین عقد داللی آمر و دالل می ✓
 قانون تجارت عملی تجاری است. 2داللی طبق مادر  ✓
 مالت ملکی.داللی برخی از معامالت نیاز به مجوزهای خا  دارد، مانند داللی معامالت بورسی یا داللی معا ✓

 اختیارات و وظایف دالل:
 «تجارت کند. یزنموده و شخصًا ن یمختلف دالل یهادر رشته تواندیدالل مق.ت: » 336مادر  های مختلف:جواز داللی در رشته ✓
 یمختلددف داللدد  یهارشددته یددارشته  یکچند آمر در  یدر زمان واحد برا   تواندیدالل مق.ت: »  341جواز داللی برای آمرین مختلف: مادر   ✓

 «.یدآنها شود مطلع نما یرم  ییرکه ممکن است موجب تغ یگرید و امور یبترت ینرا از ا  ینآمر  یدبا صورت یندر ا  یکند ول
معامله   ینصداقت طرف  یصحت و از رو   یتدر نها  یددالل باق.ت: »  337مادر  صدر  تکلیف مطلع کردن طرفین معامله از جزئیات معامله:   ✓

 «.بکند ینطرف از یکی یرا فقط برا  یدالل ینکهبه معامله مطلع سازد ولو ا  راجع یاترا از جزئ
 .«باشدیخود م یراتول تقلب و تقص ؤمس یناز طرف یکدالل در مقابل هر ق.ت: » 337مسؤولیت مدنی در ازاء تقصیر: انتهای مادر  ✓
 آنکدده یدداو  یدنما یند یهتأد یامعامله قبض وجه   یناز طرف  یکیعوض    تواندیالل نمد ق.ت: »  338منع از اجراء تعهدات طرف معامله: مادر   ✓

« دلیل این امر آن است که دالل در این باره کسددب وکالددت داشته باشد.  ینامه مخصوصاجازه  ینکهاجرا گذارد مگر ا   موقع  بهتعهدات آنها را  
 قانون مدنی است،  665و  663مواد تکرار با عباراتی متفاوت، ننموده است، این ماده 

او داده شده مگددر ه است که در ضمن معامالت ب یو اسناد  یاءول تمام اشؤدالل مسق.ت: »  339مسؤولیت نسبت به اشیاء و اسناد: مادر   ✓
قددانون مدددنی، یددد  666« اگر چه طبددق مددادر شخص او نبوده است.ه مزبوره مربوط ب اسناد یا یاءتلف شدن اش  یا  یعکه ضا  یدثابت نما  ینکها 

وکیل، ید امانی است، و فقط در صورتی مسؤول خسارات وارده به موکل است، که تقصیر او اثبات شود، ولی در قانون تجارت دالل مسؤول 
 اد شناخته شده است، مگر آنکه ثابت کند که تلف آنها مربوط به او نبوده است.تلف اشیاء و اسن

التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه نمونه مال یدنمونه باشد دالل با  یفروش از رو   که  یدر موردق.ت: »  340داللی معامله طبق نمونه مادر   ✓
 «معاف دارند. یدق یناز ا معامله او را  ینطرف ینکهبدارد مگر ا 

آنهددا شددود  یرم  ییددرکه ممکن اسددت موجددب تغ ...امور ... را از  ینآمر  یدبا ...  داللق.ت: »  341لزوم مطلع کردن آمرین از امور مهم: مادر   ✓
 «.یدمطلع نما

  ینب  ،به آن معامله راجع  یتوسط دالل واقع و نوشتجات و اسناده  هر گاه معامله بق.ت: »  342مسؤولیت دالل نسبت به اعتبار اسناد: مادر  ✓
انددد دالل ضددامن صددحت و توسددط او معاملدده را کردهه  باشد که ب  یاشخاصه  راجع بامضاها    که  یتوسط او رد و بدل شود در صورته  ب  ینطرف

 «نوشتجات و اسناد مزبور است. یاعتبار امضاها
 کندددیم یآنهددا داللدد  یکه برا  یضامن اعتبار اشخاصدالل ق.ت: » 343کننده: صدر مادر عدم مسؤولیت نسبت به اعتبار اشخا  معامله ✓

 «.یستن... 
« بدده .یسددتن شودیکه توسط او م یمعامالت یضامن اجرا  ...دالل    ق.ت: »  343عدم مسؤولیت نسبت به اجراء مفاد معامله: انتهای مادر   ✓

 ی نسبت به تعهدات ناشی از آن معامله ندارد.رسد و دالل مسؤولیتعبارت دیگر پس از آنکه معامله منعقد شد، تعهدات دالل به اتمام می
ول ؤکه مورد معامله بوده مسدد   هالتجار جنس مال  یادالل در خصو  ارزش  ق.ت: »  344عدم مسؤولیت در خصو  موضوع معامله: مادر   ✓

 «)است( بوده. )دالل( از جانب او یرثابت شود تقص  ینکهمگر ا  یستن
اعتبددار تعهددد شددخص ه از آنها ب  یکی  یامعامله    ینهر گاه طرفق.ت: »  345مادر  مسؤولیت دالل در صورت انجام معامله به اعتبار تعهد او:   ✓

که دالل به هر نحو انجام تعهدات یکی از طرفین را مورد تضددمین این حالت در صورتی است  «دالل معامله نمود دالل ضامن معامله است.
 قرار دهد.

 یمسدده یددادالل در نفددس معاملدده منتفددع  کدده یدر صورتق.ت: » 346لزوم اطالع به طرفین معامله در صورت سهیم بودن در معامله: مادر  ✓
 )خواهد بود(« ول خسارات واردهؤو اال مساطالع دهد  داندینکته را نم ینکه ا  یطرفه ب یدباشد با
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دالل در معامله  که یدر صورتق.ت: » 347در صورت سهیم بودن در معامله: مادر مسؤولیت تضامنی با آمر برای انجام تعهدات قراردادی   ✓
 «تعهد خواهد بود. یول اجرا ؤباشد با آمر خود متضامنًا مس یمسه
گرفته به ترتیب ذیل   هر دالل باید دفتری داشته و کلیه معامالتی را که به داللی او انجام ق.ت: »  356ظف به داشتن دفتر داللی: مادر  وم ✓

 :ر آن ثبت نماید د
تسلیم موضوع معامله فوری است یا   ینکها شرایط معامله با تشخیص به د 4 نوع معامله د  3 مالی که موضوع معامله استد 2  اسم متعاملیند  1

التجاره یا برات در  است یا مال  فوری است یا به وعده است وجه نقد  ینکها عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص  د  5 به وعده است
باشد  برات  که  وعده  صورتی  به  یا  است  رؤیت  ن ام د  6 به  مقررات  مطابق  معامله  طرفین  عدلیهامضاء  وزارت   .نامه 

 « .دفتر داللی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است
 اجرت داللی: 

او    یا   یراهنمائه  ب  منامله  که   یرا مطالبه کند مگر در صورت  یحق دالل  تواندی نمدالل  ق.ت : »   348مادر   ✓   « . تمام شده باشدوساطت 
 ( گه با انعقاد قراردادمتصدی حمل و نقل: ق.ت در این خصو  ساکت است اما قانون مدنی می ؛ کاری: با اجرای معاملهالعملحّق )

 نکات این ماده:  
 است. تعهد دالل تعهد به نتیجه  •
ّ حبس ندارد، یعنی   •

 امتناع ورزد، تا ابتدا اجرت را دریافت کند.  انجام تعهدات داللی از  تواندی نمدالل حق 
کاری حّق حبس نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمت آن داریم؛ در تصدی حمل و نقل دو جور  العملدر داللی حّق حبس نداریم؛ در حّق  ✓

ل؛ . حّق حبس در ب1حّق حبس داریم:   إَلیه.  . حّق حبس در برابر مرسل  2رابر مرس 
  ه اگر معامل  ین بنابرا «  دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.،  باشد  یقی شرط تعله  هر گاه معامله مشروط بق.ت: »  350مادر   ✓

به  معلّ  ملک  بودن  بالمعارض ق  که  شود  معلوم  سپس  شود،  منعقد  مستحّق   ، ملک  است، دالل  داشته   نیست.   معارض  به    :دالل  اجرت 
اثر حقوقی که غالبًا   ایجاد  اتمام معامله یعنی زمان  انعقاد عقد محض    َعَلیه زمان با حصول معّلق  هم است مگر عقد معّلق که    همان زمان 

در خصو  حّق  و  که  العملاست  آنجایی  از  لذا  العملحّق کار  کند،  اجرا  را  معامله  باید  است  معامله  اجرای کار خودش یک طرف   از  پس 
 مستحّق اجرت است. معامله

از دالل    یدالل  ۀ مطالب  فسخ بشود حّق   ی قانون  یاراتاز خ  یکیواسطه  ه  ب  یا )اقاله(  ینطرف   یترضا ه  معامله ب که  ی در صورتق.ت: »  352مادر   ✓
  «. فسخ معامله مستند به دالل نباشد  ینکهمشروط بر ا   شودی سلب نم

»  353مادر   ✓ ندارد.  ی  داللق.ت:  اجرت  ممنوعه  باطل  معامالت  معامله  بودن موضوع  نامشروع  دلیل  به  گونه معامالت  این  « چون داللی 
 است.

و اینکه فسخ شود، ولو اینکه اقاله شود، ولو  که دالل یک معاملۀ منجز  مشروع منعقد کرد مستحّق داللی است: ولگه:همین دو مادر باال می 
 اینکه منفسخ شود. 

را    یبترت   ینا   یرغ  یقرارداد خصوص  ینکهاست که او را مأمور انجام معامله نموده مگر ا   یطرف  رعهده  دالل ب  ۀالزحمحق ق.ت »  354مادر   ✓
 « مقرر بدارد.

به عبارتی   الزحمه بر اساس تعرفۀ قانونی است.جایگزین آن تعیین حّق قانون دالالن نسخ شده است و    13با توّجه به مادر   356و    355مواد   ✓
مخصو  داللی الزم است که    ، دفتر تواند قراردادی باشد به شرط اینکه متجاوز از تعرفه نباشد و همینطور در خصو  دفترالزحمه می حّق 

 باید امور راجع به داللی در آن قید شود. 
خالف   بر  یاو   ید معامله اقدام نما  یگر  د  طرف    نفع  ه  داده ب یتاو مأمور ه  که ب یخود نسبت به کس  ۀ یفوظ  خالف  اگر دالل بر ق.ت: » 349مادر   ✓

 ؛  .... «که کرده نخواهد بود  یاجرت و مخارج را قبول کند مستحّق  یوجه ر وعد یاو  یافت در  یمحل از طرف مزبور وجه  ی  تجارت عرف  
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تابع وکالت دانسته  العمل، قانونگذار اصواًل داللی، حّق 378و    258مواد  و    335نکته: با توّجه به قسمت اخیر مادر   کاری و متصدی حمل و نقل را 
از  است و این در حالی است که با یک نگاه ظاهری به همان مفاهیم  معمال  تجاری  فوق شکاًل هیچ کدام شبیه وکالت نیستند. در نتیجه مقصود  

از وکالت ناظر به مقررات ماهو  از حیث لزوم و جوازی وکالت است. فیتبعیت  اذنی بودن عقد، عهدی رضایی   ،المثل  از  بودن، معوض بودن،  بودن و 
 تر از حیث مسؤولیت امانی، تابع وکالت هستند.    همه مهم 

ت در مواد    : ید  امانی  وکیل به این معنی است که وکیل مسؤول نیست مگر تقصیر او ثابت شود.نکته
ّ
غالبًا با این وضع مواجهیم که    394تا    335با دق

حواستون باشه: یکسری از اوونهایی که تعطیلن    تقصیر یا قور قاهره را ثابت کند.   مسؤول هست مگر کار و متصدی حمل و نقل  العملدالل، حّق 
عدم    مسؤول هست حتی اگرحالتی است که »شخص،    بودن  ید است در حالی که ید  ضمانی ...« ضمانی   مسؤول هست مگر  گن این »...می

واقعیت این است که در این سه مقوله، قانونگذار همان ید  امانی را به شکل تعهد به نتیجه )بر خالف وکالت که    .تقصیر یا قور قاهره را ثابت نماید«
اینکه ید     بینی کرده است.امکان  رفع  مسؤولیت را نیز پیش بینی کرده است و به نوعی فرض مسؤولیت کرده ولی  ( پیش تعهد به وسیله است  نتیجه 

 دالل، امانی است مثل وکالت و تعهد به نتیجه است بر خالف وکالت.
 خالف آن را ثابت کند. هست مگرشده ضمن معامله  : دالل، مسؤول اسناد و اشیاء  سپرده 339ماده 
 خالفش ثابت شود.  مگر  هستت و اسناد راجع به معامله : دالل، ضامن صحت و اعتبار امضای نوشتجا342مادر 
 خالف آن ثابت شود.  هست مگر : دالل، ضامن تقصیر و تقلب خود 337مادر 

به نتیجه همۀ »هست«های فوق، گویای   یا قور قاهره پیش  بودنضمانی است و نه    تعهد  اثبات عدم تقصیر  به واسطۀ  آنها  اثبات خالف  بینی  چون 
 شده است. 

ید حّق نکته امانی میالعمل:  تعهد حّق کار  )مثل وکیل(؛  نیز مسؤول  العملباشد  یعنی وی  )بر خالف وکیل(  نتیجه است  به  تعهد    است مگر کار، 
نماید. فی  ثابت  را  آن  ماده  خالف  نماید.العملگه: حّق می  364الَمَثل  ثابت  را  آن  تقصیرات خود هست مگر خالف  گه: می   366ماده    کار مسؤول 

نسیه  العملحّق  فروش  از  ناشی  ضررهای  مسؤول  مگرکار  شود.   هست  ثابت  آن  حّق می   370ماده    خالف  قیمت  العملگه:  تفاوت  مسؤول  کار 
ت کنید همۀ   هست مگر

ّ
کار در مقابل آمر  قرارداد   العملبودن  به نتیجۀ ید  حّق »... هست مگر ...«های فوق، بیانگر امانی   خالف آن ثابت شود. دق

 کاری است و نه ید ضمانی.عملالحّق 
انجام    370،  در فروش  نسیه بدون اذن  366،  مسؤولیت تفاوت قیمت در فروش کمتر از حداقل قیمت   363،  اصل  مسؤولیت  امانی  361ن ر به مواد:  

کار، آن هم با تعهد به نتیجه است  العملحّق ؛  که همگی نشانگر ید  امانی   یا اقدام هر کار نادرست مثل اعالم قیمتی بیش از خرید یا کمتر از فروش
عالوه بر این مسؤولیت  مفروض دو ضمانت اجرا   370کار مسؤول هست مگر خالف آن ثابت شود. ضمنًا در مادر  العملیعنی در تمام این موارد حّق 

 ریدار یا فروشنده محسوب کند. کار را خالعملتواند خود  حّق . آمر می 2. عدم استحقاق کمیسیون؛ 1بینی شده است: نیز پیش 
به مواد  نکته ن ر  اواًل حّق العملحّق   367و    360:  تکمیلی  قاعدر  به صورت  قانون  به تصریح  ثانیًا مسؤول   العملکار  و  ندانسته  بیمه  را مسؤول  کار 

دات  طرف، شرط ضمانت شده یا معامله بدون اذن  داند مگر اینکه در باب بیمه، دستور آمر باشد و در باب تعه تعهدات  طرف  معامله در مقابل آمر نمی
 به صورت نسیه انجام شده یا عرف  تجاری شخص را مسؤول بداند.  

نماید. فینکته ثابت  را  آن  مگر خالف  هست  مسؤول  یعنی  است  نتیجه  به  امانی   نیز  نقل  و  متصدی  حمل  ید   م  :  »متصدی  می  386المثل:  گه: 
مسؤول خسارت  گه: »متصدی می  387م    ...«؛  هست مگر  مسؤول مفقودیگه: »متصدی  می  386قسمت اخیر م    ...«؛   هست مگر   مسؤول تلف 

هست    خسارت آواریمسؤول  گه: »متصدی  می  387م    ...«؛  هست مگر  مسؤول نقص کاالگه: »متصدی  می  387م    ...«؛  هست مگر  تأخیر
ت کنید همۀ »... هست مگر ...«های فوق، بیانگر   ...«؛ مگر

ّ
 بودن  به نتیجۀ ید  متصدی است و نه ید ضمانی. امانی دق

ت کنید همۀ »هست«های فوق، با اثبات     :نکته
ّ
شود. هم دالل، هم متصدی حمل  تبدیل به »نیست« می   قور قاهره یا   امور خارج از ارادر شخصدق

 کار، مسؤولیت  امانی  به نتیجه دارند. العملو نقل و هم حّق 
متصدی حمل و نقل پس از تحویل کاال و اخذ کرایه و یا پس از انقضای مرور زمان  یکساله دیگر مسؤول نیست، مگر    393و   391: ن ر به مواد  نکته

التجاره گرفتن مال روز پس از تحویل   8ها ظرف  و یا عیوب غیرظاهری باشد که منت  باشد ای  ( تدلیس یا تقصیر عمده 391اال )اینکه در حالت تحویل ک
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صرفًا در باب دعوای خسارت چه بحری چه غیربحری، پس از یک سال مرور زمان دیگر هیچ دعوای    393داده شود؛ اما به موجب مادر  باید اطالع  
   خسارتی پذیرفته نیست. 

ل )ارسال 383و  382به موجب مواد    :نکته رس  . بارنامدده بدده 1استرداد کاال را دارد، بدده شددرط پرداخددت مخددارج و خسددارات مگددر:  کننده( اصواًل حّق م 
ل قابل تحویل نباشد یا   . رسید  2إلیه تسلیم شده یا  مرسل   کدداال  . پس از وصددول  4. اعالم وصولی کاال به مقصد صورت گرفته باشد یا 3موجود نزد مرس 

 حالت، حّق استرداد منتفی است. 4تقاضای تسلیم شده باشد. در این  ،در مقصد

توانددد آن را شددود و متصدددی میانی( در نزد متصدی میسبب ایجاد امانت )رابطۀ ام  یهإلَ عدم انجام تعهدات توسط مرسل    384به موجب مادر  :  نکته
چنین وضعیت بالتکلیفددی بدده های نزد خود یا نزد ثالث به صورت امانی نگاه دارد و یا با اطالع دادستان آن را به فروش برساند، به هر حال مسؤولیت

ل )ارسال  کننده/آمر( است.عهدر مرس 

بدده تقاضددای یکددی از طددرفین )رمسددًا ممکددن نیسددت( در صددورت توانددد ع دادستان باشد( دادگاه صالح می)بدون آنکه نیاز به اطال  392به موجب مادر  
جلسه شده و بددا پرداخددت صورت عّلت فروشإلیه یا رمی به امانت و یا رمی به فروش صادر کند به شرط اینکه در فروش اختالف بین متصدی و مرسل  

 مخارج و وجوه از آن جلوگیری نشده باشد.

 شود.تجاری محسوب نمی حمل و نقل با پستقانون پست،  4: به موجب مادر نکته

در این سه موضوع قانونگذار    کند.کند؛ متصدی حمل و نقل نتیجۀ معامله را حمل میکار معامله میالعملکند؛ حّق : دالل مقدمه را فراهم می نکته
از آنچایی که هیچ اسم و رسمی از دالل و متصدی در معامله نیست اصل بر    ثابت کنید. توانید خالفش را  فرض را بر وجود مسؤولیت گذاشته ولی می 

ندارند. هر کجا که اسم و رسمی از اینها در معامله پیدا شد، این دو    در معامله این است که دالل و متصدی نقشی در معامله ندارند پس مسؤولیتی هم  
یا یکی  مسؤولیت منامالتی یا طرفین  معامله  باشد  یا منتفع  اعتبار تعهد دالل معامله کنند )ضمانت  دارند؛ مثاًل وقتی دالل سهیم باشد  به  شون 

خواهد    همچنانچه شرط ضمان برای دالل شده باشد؛ طبیعی است که در این حاالت، دالل، مسؤولیت معامالتی    ضمنی( و یا طبق اصول حقوقی 
 یم مثال است و حصری نیست. هر جا سر و کّلۀ دالل در معامله پیدا شد، مسؤول است.اینهایی که گفت داشت.

، جنس  معامله، ارزش موضوع  معامله، اجرای  معامله، اعتبار طرفین  معامله دارند دالل در  نیز اذعان می  344و    343همانگونه که بیان شد و مواد  
 شدن[ و یا مگر تقصیر وی ثابت شود. بودن، منتفع]معامله به اعتبار دالل، سهیم  347تا  335های ضامن نیست، مگر یا حالت  معاملهموضوع 

راجع به مسؤولیت صحت و    342مادر  و    شده در ضمن معامله که مسؤولیت اشیاء و اسناد سپرده   339مادر    که اصل مسؤولیت امانی   337ن ر به مواد  
دارد یعنی    مسؤولیِت امانِی به نتیجهباشد، دالل با توّجه به فرض مسؤولیت در این سه ماده  می   شده در معامله اعتبار اسناد و نوشتجات رد و بدل

 آنکه عدم مسؤولیت خود را به واسطۀ عدم تقصیر یا قور قاهره اثبات نماید.  هست مگرمسؤول 
حمل دیگری جهت حمل بسپارد و در نتیجۀ  اگر متصدی حمل و نقل که حمل کاالی شخص الف را بر عهده گرفته است، آن را به مأمور  :  سوال 

 به کاال وارد شود:  حمل، خسارتی  
 اند. هم متصدی هم مأمور حمل مشترکًا مسؤول ×
 اند.هم متصدی هم مأمور حمل به نسبت مسؤول  ×
 اند.هم متصدی هم مأمور حمل متضامنًا مسؤول  ×
 متصدی مسؤول است و حّق رجوع به مأمور حمل را دارد.  ✓

این کار    (متصدی حمِل دیگریا    راننده )اعم از    مأمور حمل این کار را انجام دهد یا توسط    مباشرتاً :متصدی حمل و نقل مسؤول است اعم از  نکته
حال  دوم هیچ نقشی در مسؤولیت متصدی اّول در برابر فرستنده ندارد؛ متصدی اّول به هر    ی متصد   یا اعم از راننده    مأمور حملرا انجام دهد. وجود  

تقصیر(   اثبات  )با  قهری  ضمان  حیث  از  حمل  مأمور  تقصیر(.  اثبات  به  نیاز  )بدون  هست  خسارت  کّل  مسؤول  حال  هر  به  متصدی  است.  ضامن 
سبی است. مسؤولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد ولی    مسؤول کل خسارت هست. مسؤولیت تضامنی استثناء است، اصل بر مسؤولیت اشتراکی یا ن 
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مسؤولیت بود الجرم باید  نوع  ای که در مورد گزینۀ سوم باید بگیم اینه: در سؤاالت اگر هر چهار گزینه راجع به  تصریح نشده است. نکته  388در مادر  
  زنیم همان را می  388ای بود که بحث حّق رجوع را مطرح کرده بود طبق تصریح ماده  گزینه   هادر کنار گزینه   »مسؤولیت تضامنی« را بزنیم ولی اگر

صاحب کاال هم حّق    388به موجب مادر    . حّق رجوع  متصدی به مأمور حمل به هر حال پابرجاست.)حتمًا بر گزینۀ مسؤولیت تضامنی ارجح است(
تواند به مأمور  باشد بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر باشد چون فرض مسؤولیت است و از سویی میمراجعه به متصدی برای کّل خسارت را دارا می

 مراجعه کند.  )اتالف یا تسبیب(  خسارت از باب ضمان قهری حمل )اعم از راننده یا متصدی دوم( برای کّل 
تواند  : در سؤاالت کانون حمل اشخا  )مسافر( تابع قرارداد حمل و نقل مدنی است اما در سؤاالت تحلیلی مثل ارشد، حمل  اشخا  نیز می نکته

 تجاری به شمار آید.  
توان گفت قراردادی است که بین صاحب کاال با متصدی حمل و نقل در دو  رغم عدم تعریف در قانون تجارت میمل و نقل علی : قرارداد حنکته

اسم  قرارداد  حمل و نقل در رابطه با موضوع    شود.های دریایی، هوایی، زمینی یا ریلی تن یم میمقولۀ بار و مسافر )اشیاء و اشخا ( در حمل و نقل 
باریا  بارنامه  بار،   می   رسید  مسافر،  نامیده  موضوع  با  رابطه  در  نقل  و  حمل  قرارداد   اسم   می  بلیط شود.  مالکیت    شود. نامیده  سند  یک  بارنامه 
 انتقال نیست و قائم به خود فرد )به اسم شخص( است.ها( اما بلیط سند قابل انتقال است )همۀ بارنامه قابل 

که فقط    به نام خود کاری )العمل، حّق گری معامالت  ملکی، تجاری و سایر معامالت(داللی )ماهیت: واسطه   837و    358،  335: ن ر به مواد  نکته
کند( و تصدی حمل و نقل  )که  چون دالل اصاًل معامله نمی که وجه تمایز با داللی است کردنمنامله کاری داریم + به حساب دیگری  العملدر حّق 

رغم اینکه شباهت ظاهری به وکالت ندارند اما از حیث مقررات »ماهوی« تابع وکالت هستند؛  خواد( علیمی   ر و تشکیالتابزا ،  مؤسسه و بنگاه،  تکرار
البته با توّجه به اینکه آنها موضوعات تجاری هستند قانونگذار فرض مسؤولیت نموده و    از این روی، مسؤولیت آنها مسؤولیت امانی است و نه ضمانی. 

 ه نتیجه دانسته است )تقصیر را قانونگذار فرض کرده مگر اینکه عدم تقصیر را ثابت کند(. آنها را متعهد ب
بینی شده است  له، منتفع یا سهیم بودن پیشمرسانی در باب چندآمری، جزئیات معاتنها در داللی اطالع 346و  347، 341، 336ن ر به مواد : نکته

حّق  در  اطالعالعملاما  اما  است  مجاز  تعددها  این  هرچند  تصدی  و  حّق کاری  در  بلکه  نیست  شرط  اطالعالعملرسانی  تصدی  و  در  کاری  رسانی 
اقداماتاطالع   359الَمَثل: طبق  موضوعات دیگر شرط است فی  به جریان  العموم رسانی به مّدعی اطالع   362در  و همینطور طبق ما  رسانی راجع 

  رسل به متصدی حمل و نقل از آدرس، محّل تسلیم، وزن کاال و ... رسانی توسط م  اطالع   378و به موجب مادر    الفسادالتجارر سریع برای فروش مال 
 اند. بینی شده که پیشهایی هستند رسانی . اینها همگی اطالعیه از وصول کااللَ إ رسل  رسانی به م  اطالع  389و به موجب 

 ق.آ.د.م(. 36ق.ت و مادر   338نامۀ مخصو  داده شده و تصریح شود )ماده نکته: دالل همانند وکیل حّق اجرا ندارد مگر اینکه اجازه 
 عالمت تجاری: 

باشد و هر تجدید ثبت  اظهارنامه می سال است و مبدم آن از تاریخ تسلیم    10داشتن عالمت تجاری اختیاری است. مدت اعتبار ثبت عالمت تجاری  
 وانتقال است ولی اعتبار انتقال منوط به ثبت است. کند. عالمت تجاری قابل نقل سال حق انحصاری مزبور را برای صاحب آن تضمین می  10برای 

 ثبت اختراه: 
اختراع   اعتبار ورقه  یا    5،10مدت  این مدت مخترع است و    20و حداکثر    15و  تعیین  انتخاب می سال است و  باید هزینه  برحسب مدتی که  نماید 

 است.  انتقال قابل گردد. حق اختراع کاًل یا جزئًا  بپردازد. مدت اعتبار در خود ورقه قید می
های عمومی تهران است. خواه اقامتگاه خوانده تهران یا شهر دیگری  دادگاه صالح حقوقی و کیفری در خصو  حق اختراع و عالمت تجاری دادگاه

 د و خواه محل وقوع جرم تهران یا شهر دیگری باشد. باش
مقام تجارتی اّواًل خود یک عمل تجاری نیست )بر خالف  خانه است. قائم خانه شرکت نیست، محّل تجارت  رئیس  تجارت : تجارت مقام تجارتیقائم

خانه نائب  خود قرار  خانه، او را در امور مربوط به تجارت ت وقت تاجر نیست بلکه کسی است که رئیس تجار مقام هیچ کاری( پس قائمالعملداللی و حّق 
ت شود تجارت 

ّ
(. با توّجه به مادر  395تاجر است )ماده  خانه  خانه یک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و تاجر نیست بلکه رئیس تجارتداده است. دق

 اختیارش هم مستلزم ثبت و اعالن است. مقام به ثبت رسیده و اعالم شده باشد، تجدید زمانی که نصب قائم  396
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به موجب مادر  نکته بود در حقوق تجارت به موجب مادر    44:    397قانون آیین دادرسی مدنی که اصل بر وکالت اجتماعی در صورت تعدد وکیل 
اصل بر استقالل و انفراد آنها است مگر    هامقاممقامی  اجتماعی مستلزم ثبت و اعالن است این یعنی در صورت تردید در اجتماع یا استقالل قائم قائم 

 ثبت و اعالن شده باشد. 
مقام نیز  و همانند قواعد آیین دادرسی مدنی که وکالت در توکیل مستلزم اذن و تصریح موکل بود، گرفتن نائب توسط قائم   398با توّجه به مادر    :نکته

 کارها نیابت بدون اذن مجاز است. خانه ممکن است. پس در جزئی ازدر کلیۀ کارها با اذن رئیس تجارت
مقام تجاری که نیابتش به ثبت رسیده و اعالن شده صرفًا با ثبت و اعالن در مقابل  قانون آیین دادرسی مدنی، عزل قائم   37: بر خالف ماده  نکته

 ثالث معتبر است. 
مادر  نکته به  توّجه  با  قائم   400:  که  است  که  عجیب  تجارت مقامی  رئیس  نمی   بود   خانهنائب  منعزل  رئیس  یا حجر   فوت  اینکه  شود و عجیب با  تر 

)اصل این است که وقتی اصیل بمیرد، نایب    محسوب شده است  مقامبرابر با انعزال قائم رکت  شخانه یک شرکت به شمار آمده و انحالل آنتجارت 
 خانه است(. خانه نیست، نایب رئیس تجارت مقام، نایب تجارت شود؛ قائم هم منعزل می 

تابع قانون تجارت است و ااّل هر نوع رابطۀ نمایندگی  دیگر مثل وکالت، مثل رابطۀ  صرفًا قائم   401: ن ر به مادر  نکته مقام است که رابطۀ نیابتش 
   مخدومی و شاگردی هر کدام تابع قواعد عمومی خود است. -خادم

   
 

 های تجاریفصل دوم: شرکت 
 تجاری و مدنی از قرار ذیل است:  هایشرکت تفاوت  

عقد به وجود آیند و یا به طریقی    به موجب مل است  مدنی محت   های شرکت   آنکه  حال   آیند میعقد به وجود    موجب  به همیشه    تجاری   های شرکت .1
 مثل وراثت، اختالط، ...( دیگر )

  ،ها، شرکاء و سهامدارانآیند من ور ما آن است که در برخی شرکت های تجاری با عقد یعنی قرارداد به وجود میگوییم شرکت نکته: اینکه می 
شرکت  یا  و  می اساسنامه  امضاء  را  شرکت نامه  در  و  میکنند  امضا  را  سهم  خرید  ورقه  سهامداران  سهامی،  آن  های  به  اصطالحًا  که  کنند 

 های تجاری دارند. نامه یا ورقه خرید سهم، همگی داللت بر عقد بودن شرکت بنابراین امضای اساسنامه یا شرکت ؛  نویسی گویند پذیره 
 جایزند.عقدی  اندآمده مدنی که با عقد به وجود  های شرکت آنکهحال  اندالزم قدی تجاری ع  هایشرکت .2
 .اندبهره بی مدنی از وجود شخصیت حقوقی  های شرکت آنکهحال ی واجد شخصیت حقوقی هستند ر اتج  هایشرکت .3
  های شرکتدر   کهدرحالیشرکاست  شخصی    مخصو  به خود هستند و این دارایی جدای از دارایی   اختصاصی   دارایی   تجاری دارای هایشرکت .4

 .باشدنمی اختصاصی نیز  دارای دارایی   ند وحقوقی نیست د شخصیت  واج   های تجاری مدنی چون شرکت 
میمهم دارایی   شرکت  تقدیم  را  خود  آوردر  آورده،  صاحبان  اینکه  از  بعد  است.  حقوقی  شخصیت  اثر  ایجاد  ترین  شرکت  مستقل  دارایی  کنند، 

. صاحبان آورده تبدیل به شرکای شرکت  2شود؛  . آورده تبدیل به دارایی مستقل شرکت می 1افتد:  شود با تشکیل و ثبت شرکت دو اتفاق می می
ها به واسطۀ  )سهم( است و در یکسری شرکت شود. این حق در یکسری جاها به واسطۀ سهام  ، برای شریک حق ایجاد می شوند. در نتیجه می

شود. این حق هم جنبۀ مالی )سود مستمر، استرداد اصل آورده بعد از انحالل( دارد و هم جنبۀ غیرمالی )حّق رمی، حّق  الشرکه ایجاد میسهم 
 اطالع، حّق حضور(. 

لی دارد، هم جنبۀ  شده است. حال این حق هم جنبۀ ما  الشرکه هر دو یک حّق دینی است که برای شریک به عهدر شرکت ایجادسهم و سهم 
رغم اینکه  علی  باشند.توثیق )وثیقه یا رهن( میاسقاط و قابل توقیف، قابل انتقال، قابل ، قابل تقویم دارند، قابل   غیرمالی و از آنجایی که جنبۀ مالی

در سهام وثیقۀ مدیران و در ثانی به موجب قانون    114ق.م رهن  دین را باطل دانسته است، اما در حقوق تجارت اّواًل به موجب مادر    774مادر  
و   الشرکه را پذیرفته استکه وثیقۀ اوراق بهادار از جمله سهم یا اوراق مشارکت و یا حتی سهم  1380ها مصوب خا  الزام سپردن وثیقه به بانک 

 . الشرکه نیز پذیرفته شده استتوثیق سهام و سهم ق.م   10النهایه، به موجب مادر 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

23 

مدنی در اغلب موارد اتخاذ تصمیم به اتفاق آراء    هایشرکتدر    آنکهحال تجاری به اکثریت آراست    هایشرکتدر اغلب موارد اتخاذ تصمیم در   .5
 . باشدمی

 مدنی نام مخصو  به خود ندارند.  های شرکتدر اغلب موارد  آنکهحال دارای نام مخصو  به خود هستند   تجاری   هایشرکت در همۀ موارد  .6
 . اسم شریکو  نام خا /اسم خا  ، عنوانها حداکثر متشکل از سه بخش است. نام  شرکت 

  اسم شریک  اسم خا   عنوان

 مختلط سهامیو  مختلط غیرسهامی، نسبی،  تضامنی + + +

 ( با مسؤولیت محدودو  تعاونی ، هاسهامی ها )سایر شرکت  - + +
 برده در حکم ضامن است. )+( فقط شریک نام 

 است. در حکم شرکت تضامنی باشد های عماًل موجود که فاقد عنوان می شرکت  220به موجب مادر  - - -

 تست: اگر شرکتی فاقد عنوان باشد: 
 شریک در حکم ضامن است.  ×
 اند.شرکای تضامنی شرکاء در حکم  ×
 شرکت در حکم شرکت تضامنی است. ×
 شرکت و شرکاء در حکم تضامنی هستند.  ✓
 در حکم تضامنی نیست.  شرکتدر حکم تضامنی است الزامًا  شریکیاند ولی وقتی نیز ضامن  شرکاءحکمًا در حکم تضامنی است،  شرکتوقتی 

به در شرکت  .7 اموال خود  با  مالکیت شرکاء  رابطه  تجاری  به خود شرکت  ض تشکیل شرکت قطع می مح   های  متعلق  دیگر  اموال  این  زیرا  گردد 
های تجاری، شرکاء نسبت به اموال شرکت، دارای یک حّق احتمالی هستند که اصطالحًا به آن حّق  است؛ به همین دلیل است که در شرکت

باشد، رابطۀ مالکیت شرکاء با اموال خود قطع  لی نمی های مدنی از آنجاکه شرکت، واجد شخصّیت حقوقی مستقاما در شرکت ؛  گویند دینی می 
 باشند. گویند شرکاء همچنان دارای یک حّق عینی نسبت به اموال میگردد، اصطالحًا می نمی 

اسم  ای الزامات را ضروری دانسته است، مثل داشتن  پاره   قانونگذار های تجاری،  های تجاری و مدنی آن است که در شرکت تفاوت دیگر شرکت  .8
ن ارت  ارگان  مدیره،  ثبت شرکت، وجود هیأت  درحالی مخصو ،  قبیل  این  از  مواردی  و  در شرکت کننده  الزاماتی وجود  که  مدنی چنین  های 

 ندارد. 
شوند یعنی هدف شرکاء از تشکیل  بردن تشکیل میهای تجاری همیشه به قصد نفعهای تجاری و مدنی آن است که شرکتتفاوت دیگر شرکت  .9

ان حال تفاع می شرکت،  شرکت باشد؛  در  دیگری  آنکه  من ورهای  به  بلکه  نباشد  انتفاع  شرکت،  تشکیل  از  شرکاء  دارد هدف  امکان  مدنی  های 
 شرکت مدنی را تشکیل دهند. 

 کنند. های مدنی علیه شرکاء اقامۀ دعوی میعلیه خود شرکت است، اما در شرکت  های تجاری، اقامۀ دعوی بر شرکت  در مورد  .10
علیه شرکت    های تجاری اگر بخواهیم از جانب شرکت اقامۀ دعوی کنیم، خواهان دعوی، خود  شرکت است و اگر بخواهیم بررکت نکته: در ش

باز  کنیم  دعوا  درحالی   ،اقامۀ  است،  شرکت  خود  دعوی  شرکت خواندر  در  به که  شرکاء  خود  مدنی  قرار  های  دعوی  خواندر  یا  و  خواهان  عنوان 
 گیرند.می

 
 موجود در قوانین ایران از قرار ذیل است:  هایشرکت 

 شرکت سهامی خا   .1
 شرکت سهامی عام  .2
 محدود  مسؤولیتشرکت با  .3
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 تضامنی شرکت  .4
 شرکت نسبی  .5
 شرکت مختلط غیر سهامی  .6
 شرکت مختلط سهامی .7
 شرکت تعاونی  .8

 : 44های اصل  در قانون اجرای سیاست  :نکته
 1ماده  8های تولید و مصرف قانون تجارت است( بند تعاونیهای تعاونی متعارف )همان . شرکت 1
 1ماده  9های تعاونی سهامی عام )در قالب سهامی عام( بند . شرکت 2
 1ماده  10تواند در قالب سهامی عام باشد یا تعاونی( بند تعاونی فراگیر مّلی )اختیاری است یعنی می های . شرکت 3

های تعاونی سهامی  های تعاونی متعارف( فرقی نکرده اما هدفشان متفاوت است. هدف  این دو مورد )شرکت اّولی )شرکتساختار  این دو مورد  اخیر، با 
فراگیر مّلی( خصوصیعام و شرکت تعاونی  فاصلۀ دهک سازی و کم های  پایین است؛ فیکردن  تعاونی فراگیر مّلی سه  الَمَثل در شرکت های  های 

 هفتاد در صد  اعضاء را تشکیل دهند. َدَهک  پایین  جامعه باید 
تعریف پس شرکت  تعهای  اصطالحًا شرکت  است که  و مصرف  تولید  تعاونی   آنها شرکت   از  یکی  که  است  قسم  بر هفت  تجارت  قانون  در  ونی  اشده 

ظاهرًا دو شرکت    44ی اصل  هااز سویی به موجب قانون اجرای سیاست   شوند. شناخته می   44های اصل  متعارف نیز به موجب قانون اجرای سیاست 
 . تعاونی فراگیر مّلیو شرکت  تعاونی سهامی عامتعاونی دیگر تعریف شده است که عبارتند از: شرکت 

که دو تا از آنها جدید    44های اصل  قانون اجرای سیاست   1تا در مادر    3قانون تجارت +    20تا در مادر    7شرکت تعریف شده است )  9در حال حاضر  
های قانون تجارت متفاوتند وااّل ساختار  عمومی  آنها  شده صرفًا به لحاظ اهداف با شرکت اًل تعریف شده بود(. دو شرکت  جدید  تعریف است و یکی قب 

قانون تجارت است. به نحوی که   انتخاب شرکاء مشمول ساختار    تعاونی فراگیر ملی و    مشمول مقررات سهامی عام   تعاونی سهامی عام مشمول  به 
 شود(.  تواند تشکیل شود )این موضوع در اساسنامه تعیین می می  سهامی عام یا و  تعاونی 

توانند هر شرکتی را که بخواهند با رعایت الزامات قانونی  : هرچند که اشخا  در هنگام تشکیل شرکت در انتخاب نوع شرکت آزادند یعنی می نکته
برای برخی   اّما استثنائًا  از شرکت تشکیل شود؛ برای مثال اشخاصی که  فعالیت آن شرکت تشکیل دهند  الزام قانونی وجود دارد که نوع خاصی  ها 

خواهند  گری باشد الزامًا باید شرکت سهامی عام تشکیل دهند. همچنین اشخاصی که میخواهند شرکت  آنها موضوع فعالیتشان بانکداری یا بیمه می
باید توجه  سهام شرکت آنها در بازار بورس و اوراق بهادا  باید اقدام به تشکیل شرکت سهامی عام بنمایند. همچنین  الزامًا  ر مورد دادوستد قرار گیرد 

 خواهند به کار صرافی اشتغال داشته باشند باید شرکت تضامنی تشکیل دهند. داشت اشخاصی که می 
شرکت قالب یک  در  را  خود  اما  باشند  داشته  اشتغال  تجاری  به عمل  نفر  چند  اگر  )شرکت  نکته:  اجرا تجاری  نیاورند، ضمانت  در  های هشتگانه( 

های  مقرر داشته هر یک از شرکاء  این شرکت در قبال کّل بدهی  قانونگذارچنین شرکتی را تضامنی قلمداد نموده است یعنی   ق.ت 220چیست؟ ماده 
 شرکت، مسئولیت تضامنی دارند. 

 
 : هاشرکت کلی   بندیدسته 

 . اندقبیل و نسبی از این  تضامنی  های شرکتبرخوردار است.  اهمیت  ل  شرکاء در آنها از درجۀ اوّ  هستند که عنصر   هاییشرکت  شخص:  هایشرکت -1
و شرکت با    سهامی عام و خا   هایشرکت برخوردار است.    اهمیت   اّول    سرمایه در آنها از درجۀ   هستند که عنصر    یهایشرکت   :ایسرمایه   هایشرکت -2

ای قرار گرفت و  های سرمایه های با مسؤولیت محدود در دستۀ شرکت هرچند به لحاظ میزان مسؤولیت، شرکت   از این قبیل است.محدود    مسؤولیت
الَمَثل حداقل دو شخص برای تشکیل الزم  باشد. فی های اشخا  میهای شبیه شرکت ای به شمار آمد اما از حیث سایر ویژگییک شرکت سرمایه 

شود و نه سهام، فوت شریک  نامیده می  الشرکهسهمشود نه اساسنامه، آورده نامیده می  نامهشرکتشود، قرارداد نامیده می  شریکاست، نام اشخا  
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 خواهد.تواند باعث انحالل باشد، انتقال سرمایه نیازمند رضایت سایر شرکاء است، تشکیل شرکت حداقل سرمایه قانونی نمی با مسؤولیت محدود می 
 ها است. ایهای اشخا  است ولی مسؤولیتش شبیه سرمایه با مسؤولیت محدود شبیه شرکت   هایپس غالب  ویژگی

نوع  هایشرکت   مختلط:   های شرکت -3 دو  دارای  که  دارای  اندشریک ی  شرکاء،  از  برخی  دارای    مسؤولیت با    شرکت    شریک    مسؤولیت  :  یا  و  محدود 
   مختلط  سهامی و شرکت    مختلط    . شرکت  باشندمیتضامنی    شرکت    شریک    مسؤولیت  سهامی هستند و برخی دیگر دارای    شرکت    سهامدار    مسؤولیت  

 .اندقبیل غیر سهامی از این  
که بسیار مهم    1377و اصالحیۀ سال    1370مصوب سال    .ا .ج.ا   اقتصاد قانون بخش تعاون    به موجبی هستند که  هایشرکت   تعاونی:  هایشرکت -4

 ال خواهد شد. معإ صورت سکوت اینها، مقررات کلی الیحۀ اصالح قانون تجارت در آنها  درو  گردندمی خود تشکیل  ۀاساسنام واست 
ها تکیه  م شرکاء یا سهامداران مستقل باشد چون در این شرکتها و با.م.م( و تعاونی، نام  شرکت باید کاماًل از ناهای سرمایه )سهامینکته: در شرکت  -5

ه است و نه نام شریک یا سهامدار. نحور نامگذاری در این شرکت ها اینگونه است که باید ابتدا عنوان شرکت مثاًل »شرکت سهامی  خا    بر سرمای
  شه مثالً ای یا تعاونی تشکیل دادیم، اسم شرکت رو نمییار«. مثاًل اگر من و شما و دوستمون شرکتی سرمایه ...« و بعد یک نام مستقل مثاًل »وکالت

ثبت  قابل اساسًا شرکت  اگر این قاعده اجرا نشد    سهامی و تعاونی  یهاشرکت »شرکت تعاونی مالکریمی« بگذاریم. ضمانت اجرای این حرفم اینه: در  
های شخص و  در شرکت شود.  ، شرکت تضامنی محسوب می   ثالثا شخا شرکت با.م.م در برابر    شود ولیشرکت ثبت می   شرکت با.م.م اما در    نیست 

در  هم بگم: بدیهی اینکه    نکتۀ مهم و یک    یک نکتۀ بدیهی «.  نام  تمام یا بعضی از شرکاء« + »عنوان شرکتنامگذاری به این صورت است: »  مختلط 
ولی نامش در  سهامدار )یعنی شریکی که ضامن نبود(  شود. نکتۀ مهم اینکه: اگر شریک  با.م.م و یا  نام  شرکای ضامن بیان می   های مختلط شرکت

 شود.محسوب می  ضامند آن شریک عنوان شرکت اوم
را    هایشرکت نکته:   زمر   توانمی تعاونی  این    های شرکت ه  در  زیرا  نمود  قلمداد  تشکیل    هاشرکت شخص  خا   صنوف  و   گرددمیبین  سایر  ر و  ود 

 اشخا  با مشکل مواجه است. 
سرمایۀ آن متعلق    % 50، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از  1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب    4با توجه به ماده    دولتی: های  شرکت -6

باشند و در صورت سکوت اساسنامه و قانون تأسیس مستندًا  دولتی مشمول قانون تأسیس و اساسنامۀ خا  خود می  هایشرکت .  باشدمیبه دولت  
عمال و اجرا خواهد شدالیحه اص  300به ماده   .الح قانون تجارت، مقررات کّلی الیحه اصالح قانون تجارت در مورد آنها ا 
 آید؟ به شمار می  آوردهبا مسؤولیت محدود به های ذیل  کدام یک از شرکت  :تست
 شرکت با مسؤولیت محدود  ×
 سهامی عام و خا   ×
 تعاونی ×
 تعاونی شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت سهامی و شرکت   ✓

های تجاری و چه بسا بعد از ختم عملیات تصفیه  های تجاری به محدود و نامحدود )سرمایه و اشخا ( صرفًا بعد از انحالل شرکت تفکیک شرکت 
 باشد. قابل تصور می 

رکاء مراجعه کرد حتی توان به ششود یعنی تا وقتی موجود است نمی ای محسوب میها شرکت سرمایه تا زمانی که شرکت موجود است، تمام شرکت
 تضامنی، حتی نسبی. تا وقتی شرکت موجود است چیزی به نام شرکت اشخا  وجود ندارد. زمان مراجعه به شرکت اشخا  بعد از انحالل است.  

 ن و  مطالنۀ قوانین مربوط به درس حقوق تجارت: 
 خوانده شد.(  1)که در حقوق تجارت   1311قانون تجارت مصوب   20تا  1مواد 
 باشد( های سهامی عام و خا  می )که مربوط به شرکت   1347الیحه اصالح قانون تجارت مصوب   300الی  1مواد 
 1311قانون تجارت مصوب  600الی  94مواد 

 آن.  93، 57، 51 نسخ شده به جز موادّ  1311 مصوب قانون تجارت  94الی  21 موادّ توجه: 
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 ین اقامتگاه اشخاص حقوقی: مالک تنی

 چیست؟  مرکز ادار  شرکتسؤال: من ور از 
اتخاذ می  آنجا  در  تصمیمات شرکت  که  مدیرر شرکت  یعنی مکانی  و همچنین جلسات هیأت  آنجا مجامع عمومی شرکت  در  که  یعنی محّلی  گردد 

دیگری تشکیل شود، مالک  ما، جلسات مجامع عمومی  شود. اگر جلسات مجمع عمومی در یک شهر اما جلسات هیأت مدیره در شهر  تشکیل می
 باشد. باشد و هیأت مدیره، مجری  مصوبات  مجمع عمومی میت مدیره میأخواهد بود زیرا مجامع عمومی، مافوق  هی

 چیست؟  مرکز عملیات شرکت سؤال: من ور از 
می انجام  آنجا  در  را  خود  فعالیت   موضوع  شرکت،  که  است  مکانی  برا من ور  مرکز  دهد؛  باشد،  بازرگانی  امور  شرکت،  فعالیت  موضوع  اگر  مثال  ی 

دهد. اگر موضوع فعالیت شرکت، تولید دارو باشد مرکز عملیات شرکت شهری است  عملیات جایی است که شرکت معامالت خود را در آنجا انجام می 
 که شرکت در آنجا کارخانه دارد. 

اصطالح مرکز اصلی شرکت را استعمال نموده است. من ور از    قانونگذار   هانی و قانون ثبت شرکتنکته: در برخی قوانین مثل قانون آئین دادرسی مد
 باشد. مرکز اصلی شرکت، همان مرکز ادارر شخص حقوقی می

نّص   در خصو   ازآنجاکه با دو  اقامتگاه حقوقی ما مواجه  این زمینه    تعیین مالک  نیز در  از یک    ن راختالف قانونی هستیم، حقوقدانان  دارند زیرا 
 قرار داده است.مالک  را  مرکز عملیات «ق.مدنی   1002ماده »را مالک قرار داده است و از طرف دیگر  مرکز اداره «ق.ت  590ماده »طرف 

مرکز اداره بر همدیگر قابلیت انطباق دارند لذا تعارضی بین دو مادر فوق  برخی از حقوقدانان معتقدند ن ر به اینکه در عمل همیشه مرکز عملیات و   -1
که من ور از    دانیممی نیست زیرا    پذیرشقابل مرکز اداره هم هست. این ن ر    جاهمانهر جا مرکز عملیات است    گویندمی وجود ندارد یعنی این عده  

  یعنی از مرکز عملیات    من ور   آنکهحال ،  گرددمیتشکیل    در آنجاجلسات هیأت مدیره  ی که جلسات مجامع عمومی و همچنین  مرکز اداره یعنی محلّ 
حال  در یکی از شهرهای صنعتی است    هایشان کارخانه  هاشرکت که بیشتر    کنیم میی که کارخانه شرکت در آنجا واقع است. ما در عمل مشاهده  محلّ 
 . باشدمی تشکیل جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره تهران  محّل  آنکه

  1002ماده  »تصویب شده است    1311  سال  «ق.ت.  590ماده  »  اما  ده تصویب گردی  1313در سال   .« م.ق  1002ماده  »  ازآنجاکهبرخی دیگر معتقدند   -2
انون  عام است و ق که قانون مدنی،  دانیم مینیست زیرا    پذیرشقابل است. این ن ر نیز   «ت. ق.590»ماده    ناسخ    ،التصویب بودنمؤخر   به دلیل   .«مق.

 ون خا  را ندارد. نقا  تخصیص ون عام، قابلیت نخا  و مطابق مقررات اصولی قاتجارت، 
اقامتگاه  سؤال اگر در حقوق تجارت    : کالم  ۀخالص ادارهق.ت یعنی    590ماده  اشخا  حقوقی مطرح گردد مالک ما    از  اگر در حقوق    مرکز  و 
م ّل ادار  شخص  ها  پس، اقامتگاه  اشخا   حقوقی و شرکت   . باشدمی  مرکز عملیاتیعنی    ق.م  1002مطرح گردد مالک ما ماده    سؤالمدنی  

 است یعنی مرکز مهم امور شرکت؛ بنابراین، محّل کار و عملیات تولیدی مهم نیست.  حقوقی
 تجاری است؟  های شرکت از موارد ذیل مالک تعیین اقامتگاه  یک کدام :سؤال

 مرکز عملیات  -الف
 مرکز امور بازرگانی شرکت  -ب
 غیرمنقول محل وقوع اموال  -ج
 کدام هیچ د.  ✓

 حقوقی: مالک تنیین تابنیت اشخاص 
به   آنها در آن کشور است   « تق.  591ماده  »مستند  اقامتگاه  دارند که  را  تابعیت کشوری  اقامتگاه شخص    ؛ اشخا  حقوقی  از عامل   بنابراین غیر 

ایفاء   تابعیت    شخص    دهندرتشکیل بنابراین اینکه اعضای    ؛ کندنمیحقوقی، هیچ عامل دیگری نقشی را در تعیین تابعیت اشخا  حقوقی  حقوقی 
ق.ت(    591)مادر    از نظر قانون تجارتهای تجاری  شرکت  نتیجه: تابعیت    چه کشوری را دارند تأثیری در تابعیت شخص حقوقی نخواهد داشت.

دارد. آنهاست  اقامتگاهِ تابع    ایرانی  تابعیت   تهران،  مقیم   شرکت   قانونالبته    :  نظر  به   از  شرکت   راجع  بهراج  قانون  1)ماده    هاثبت  ثبت    ع 
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همان معیار   بودن  قانون  تجارت  با توّجه به مؤخرالتصویب   آنهاست که  مرکز اصلِی م ّل تشکیل و  تابع   ها  تابعیت  شرکت  ( 1310مصوب    هاشرکت
رفًا مالک است 591مادر   است.  اقامتگاه )مرکز ادار  شرکت(بندی: تابعیت، تابع جمع و نه محّل تشکیل و نه محّل ثبت. ص 

  ت .ق  110ماده  »؟ در این زمینه ما مواجه با دو نّص قانونی هستیم. از یک طرف  یا خیر است    پذیرامکانتجاری    هایشرکت تغییر تابعیت    آیا  :سؤال 
تغییر  «  1347ل.ا.ق.ت مصوب    94ماده  »دیگر    از طرفرا به اتفاق آراء تجویز نموده است.  شرکت با مسؤولیت محدود    تابعیت تغییر    «1311مصوب  

، اعطای  باشدمیتابعیت، یک امر سیاسی    که  آنجا  از:  ستا   این  اقوی بر  ن ر  لذا   ا هیچ اکثریتی تجویز ننموده است.سهامی را ب  هایشرکت  تابعیت 
با    ار ذقانونگ ما نیز    کشور در  .  کندمیتابعیت را بیان    اعطاء دست دولت است و دولت نیز با وضع قوانین، مالک    تابعیت، سلب تابعیت و تغییر آن نیز در 

  شرکت، مقامی نیستند که بتوانند به شرکت اعطاء تابعیت نمایند و یا از   دهنده تشکیل  بنابراین افراد    ؛ کندمیاین مالک را بیان    .ت ق  591ماده  وضع  
گاهی بیشتری  علم و  با    1347  سال که    ار ذقانونگ است که    لیدل  به همین آن سلب تابعیت کنند.   مهم    ۀ به این نکت  نمود مبادرت به وضع قانون می آ

معتقدند این    «ق.ت  110ماده  »  در مورد   حقوقدانان نیست. برخی از    پذیر امکانتوجه نموده و مقرر داشته تغییر تابعیت شرکت سهامی با هیچ اکثریتی  
ه  باقامتگاه شرکت را تغییر دهند و    ، که شرکاء به اتفاق آراء  آن است دیگر معتقدند من ور از این ماده    و برخیحاضر قابلیت اعمال ندارد    در حال ماده  

 نیز تغییر نماید.   تابعیت  ،اقامتگاه تغییر    ع  بَ تَ 
 : سؤال چند 

 تغییر تابعیت شرکت سهامی عام و خا :  -1
 است. پذیرامکانبه اتفاق آراء  -الف

3به اکثریت  -ب
4

 است. پذیر امکانآراء  
2به اکثریت  -ج

3
 است. پذیرامکانآراء  

 نیست.  پذیر امکاند.  ✓
 : یر تجا  هایشرکت تغییر تابعیت  -2

 است. پذیرامکانبه اتفاق آراء  -الف
3به اکثریت  -ب

4
 است. پذیر امکانآراء  

2به اکثریت  -ج
3

 است. پذیرامکانآراء  
 نیست.  پذیر امکان -د ✓
 محدود:  مسؤولیت تغییر تابعیت شرکت با  -3
 است. پذیرامکانبه اتفاق آراء  -الف ✓

3به اکثریت  -ب
4

 است. پذیر امکانآراء  
2به اکثریت  -ج

3
 است. پذیرامکانآراء  

 است.  پذیرآراء امکانبه اکثریت نصف + یک  -د
 محدود:  مسؤولیت تغییر تابعیت شرکت با  -4

 است. پذیرامکانبه اتفاق آراء  -الف
3به اکثریت  -ب

4
 است. پذیر امکانآراء  

2به اکثریت  -ج
3

 است. پذیرامکانآراء  
 نیست.  پذیر امکان -د ✓

اگر گزینه    4و    3شمارر    هایتست در   توجه داشت  آراء»باید  اتفاق  صحیح است  «  نیست   پذیر امکان»باشد، گزینه    باهم   « نیست  پذیرامکان»و    «به 
 وجود ندارد. «نیست  پذیرامکان»گزینه  3در تست شمارر  کهدرحالی
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شرکت شهر الف مشخص شده باشد اما شرکت در عمل اقامتگاه خود را شهر ب قرار بدهد. آیا در صورت    سؤال: اگر در اساسنامۀ شرکت اقامتگاه  

 د یا شهر ب؟ عنوان اقامتگاه  شرکت قلمداد گردحدوث اختالف، شهر الف باید به 
 : باید بین دو مورد تمایز قائل شد

الف( مدعی ثالث باشد؛ یعنی ثالثی اثبات نماید که شرکت از حکم مقرر در اساسنامه تخلف کرده و مرکز ادارر خود را در شهر ب قرار داده  
دلیل آن امر این است که احتمال دارد   ؛کنند میعنوان اقامتگاه شرکت قلمداد  پذیرند و شهر ب را به است، در این صورت ادعای ثالث را می

ذی تشکیل اشخا   الف  شهر  در  شرکت  میدهندگان  و  باشند  تا  نفوذی  شود  مطرح  الف  شهر  در  شرکت  به  راجع  دعاوی  خواستند 
 .شودعنوان اقامتگاه شرکت تلقی میای شهر ب به سوءاستفاده شود لذا برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده 

ت مدیرر شرکت و یا سهامداران عمدر شرکت باشند و ادعا نمایند اقامتگاه شرکت در مکانی غیر از مکان أشرکت یا هی   خود    ،ی ب( اگر مدع
میمشخص اساسنامه  در  بار شده  این  که  دارد  وجود  امکان  این  زیرا  شود  پذیرفته  نباید  آنها  ادعای  صورت  این  در  باز    هدف    ،باشد  آنها 

می لذا  باشد  دیگری  نمی سوءاستفادر  شما  بهره گویند  نیز  تخلف  مزایای  از  و  کنید  تخلف  شرکت  مقررات  از  خود  یعنی  توانید  گردید  مند 
 . اقامتگاه شرکت همان شهر الف قلمداد خواهد شد

ها مقرر داشته هر شرکتی که  قانون ثبت شرکت   1  طرف مادر یک نص قانونی هستیم، از  2حقوقی مواجه با    اشخا     : در خصو  تابعیت  مهم نکته  
قلمداد می  ایرانی  باشد، شرکت  ایران  در  ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن  دیگر ماده  در  از طرف  قانون تجارت مقرر داشته اشخا     591گردد 

 .حقوقی تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاهشان در آن کشور است 
  % 49توانند بیش از  کند اما باید توجه داشت اتباع خارجه نمی سهامداران هیچ نقشی در تعیین تابعیت شرکت ایفاء نمی   چند تابعیت شرکاء و  نکته: هر

 سهام یا سرمایه شرکت متعلق به اتباع ایرانی باشد.  % 51از سهام یا سرمایه شرکت را داشته باشند، یعنی الزامًا باید حداقل 
 

 تجاری:  هایشرکت تشکیل  ن وه
 عام:  سهامی  هایشرکت نحور تشکیل  -1

 الزم است:  هاشرکتذکر مقدماتی چند در تشکیل این  
 دو الزام قانونی باید رعایت شود:  هاشرکت: در تشکیل این مقدمه اول 

  سرمایه   کّل   % 20نمایند که حداقل آن    (تأمین تعهد )  مؤسسینشرکت را خود    ۀسرمایاز    مقداری   بایستی  ،تاینکه در هنگام تشکیل شرکالزام اول:  
 مرزی تعیین نشده است.  ، در باب حداکثر باشد ومی

. در  به عموم مختص شرکت سهامی عام است  مقداری از سرمایه جهت تأمین به عموم عرضه گردد. عرضۀ سهام   بایستیالزام دوم: آن است که  
ندارد. عرضۀ سهام   به عموم وجود  رو هیچ شرکت دیگری عرضۀ سهام  در  گهی  آ نشر  از طریق  . عموم  آیدمی  عمل  به  کثیراالنتشارنامۀ  ز به عموم 

گهی، به   ا   شدهمعرفی  بانک  متعاقب نشر آ به  دقمراجعه نموده و  عمل تجاری    آیدمی   عمل   بهکه توسط عموم    نویسیپذیره .  نمایندمی   نویسیپذیره ام 
.  باشدنمی از این بندها    کدامهیچ مشمول    نویسیپذیره   آنکهحال   اندشدهء  ق.ت احصا  2ماده    گانهده عمال تجاری در بندهای  زیرا م   گرددنمی قلمداد  

بعدًا    عمومیمجامع  چنانچه در جلسات    نویسپذیره  نماید زیرا امضاء ورقه سهم    تواندنمیحاضر نشود  ایراد  مستلزم قبول    خودخودیبه به مصوبات 
 مسموع نخواهد بود.  نویسپذیره ت مجامع عمومی بوده و ایراد اساسنامه و مصوبا

اند. اصددطالح مؤسسددین متفدداوت از شددده قدددمشرکت پیش  مؤسسین چه کسانی هستند؟ مؤسسین اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات  تشکیل  
ای است که از اجتماع مؤسسین و پذیره نویسان تشکیل گردیددده و بددا جلسه  ،مؤسس  عمومی    مؤسس است. من ور از مجمع    عمومی    اصطالح مجمع  

 .دارندتشکیل شرکت را اعالم می ،انجام وظایف خود
نفر نیز ایرادی ندارد یعنی  5این است که کمتر از  نفر اما ن ر قوی بر 5ای معتقدند حداقل حداقل تعداد مؤسسین در سهامی عام چند نفر است؟ عده

 .نفر حداقل سهامداران  شرکت سهامی است یعنی مجموع مؤسسین و پذیره نویسان 5کند زیرا نفر نیز کفایت می 2
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نمایند؛ در ایددن صددورت الزامددًا بایددد سرمایه را مؤسسین تعهد  % 50تومان باشد و   100,000,000یک مثال: اگر سرمایۀ اولیۀ یک شرکت سهامی عام  
 .آید به عملنقدًا پرداخت گردد و نسبت به مابقی تعهد به پرداخت  تومان را  میلیون 17.5میلیون تومان یعنی  50از  % 35حداقل 

 .تواند عنوان نماید که مبلغ اسمی همۀ سهام نقدًا پرداخت گرددشرکت سهامی عام در هنگام تشکیل می
را الزامًا باید نقدًا بپردازند و    % 35از کّل سرمایه را خود تعهد )تأمین( نمایند و از این مبلغ    % 20شرکت سهامی مؤسسین باید حداقل  در هنگام تشکیل  

 سال باشد. 5تواند بیش از ت نمی کند، اما این مّد توانند تعهد به پرداخت بنمایند. موعد پرداخت را اساسنامه تعیین می نسبت به مابقی می 
 ام دوم: در شرکت سهامی عام مقداری از سرمایه باید جهت تعهد )تأمین( به عموم عرضه گردد.الز

 % 80از  % 65و تعهد به پرداخت  % 80از  % 35پرداخت نقدی 
باشد )برعکس مؤسسین( زیرا در مؤسسین حداقل مشخص شددده امددا حددداکثر مشددخص کّل سرمایه می  % 80حداقل مشخص نشده اّما حداکثر آن  

 نیست.
گهی جهت پذیره  باشد؟مجوز از چه مراجعی الزامی می اخذنویسی در شرکت سهامی عام قبل از نشر آ

 ها و بازار بورس و اوراق بهادراز ادارر ثبت شرکت
گهی جهت پذیره  اشد.شده ب اخذنویسی، مجوزهای الزم اگر برای شرکت سهامی عام مجوزهای خاصی نیز الزم باشد، بایستی قبل از نشر آ

نویسی توافق دوجانبه یعنی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول دارد که این ایجاب و قبول توسط مؤسسین نویسی چیست؟ پذیرهسؤال: ماهیت پذیره
 طرف و پذیره نویسان از طرف دیگر تحقق یابد.ازیک

گهی منتشره حداقلی را برای پذیرهسؤال: آیا مؤسسین می  مشخص نمایند؟نویسی سهام توانند در آ
 سهم خریداری نماید. 200تواند کمتر از نویسی نمیتوانند شرط نمایند که هیچ پذیرهشود؛ یعنی میبله می

سرمایه نقدًا پرداخت گردد )مؤسسین به نسبت سهام خود و پذیره نویسان به  % 100از   % 35گوییم در هنگام تشکیل شرکت الزامًا باید  سؤال: اینکه می
 گردد؟ود( این پرداخت به چه نحوی احراز مینسبت سهام خ

 تسلیم نماید.  % 35ها دال بر پرداخت حساب شرکت در شرف تأسیس نزد بانک بعمل آید و بانک گواهی الزم را به مرجع ثبت شرکتپرداخت بایستی به 
  غیر پول مثل کاال، ملک، ماشین و نقد )آوردر نقد )پول( و یا آوردر غیر    است   سهامی عام، آورده محتمل   های شرکت: در هنگام تشکیل مقدمۀ دوم 

تأدیه به  تعهد به    تواندمیگردد اما نسبت به مازاد آن    پرداخت  آن نقداً   % 35قانونی بر آن است که  پول( باشد الزام  چنانچه آورده، آوردر نقد )باشد؛    (...
 بیش از پن  سال باشد.  تواننمیت این مّد  ،حال هر  در اما  کندمی بل مطالبه است اساسنامه تعیین شده در چه زمانی قاعمل آید. اینکه مبلغ تأدیه 

را نقدًا بپردازند    % 20از    % 35بایستی   مؤسسین  بنابراین ؛نقدی، هر سهامداری به نسبت سهام خود بایستی آن را پرداخت نماید  % 35نکته: در پرداخت  
 را نقدًا پرداخت نمایند.   % 80از  % 35 اند بایستیکرده سرمایه را تأمین  ۀ بقی % 80نویسان نیز چنانچه و سایر پذیره

 غیر پول( باشد: )غیر نقد   ،چنانچه آورده 
 تعهد به تسلیم وجود ندارد.   ،غیر نقد  هایآورده  در موردبنابراین    ؛کیل شرکت بایستی همۀ آوردر غیر نقد تسلیم گرددشت  در هنگام :اوالً 

 .است الزامیغیر نقد  هایآورده ثانیًا: جلب ن ر کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی 
 سؤال: من ور از آوردر غیرنقد چیست؟

 آوردر غیرنقد، شامل دو مورد است:
 لمس هستند مثل ملک، کاال، ماشین، طال و ...اموال مادی )حقوق مالی مادی( یعنی اموالی که قابل د 1
حقوق مالی  غیرمادی یعنی حقوق معنوی مالی، مثل حّق اختراع، مثل حّق تألیف، مثل حّق سرقفلی و حّق کسددب و پیشدده و تجددارت، مثددل حددّق   د  2

 انتقال باشد(انتفاع )اگر قابل
 عنوان آوردر غیرنقد یعنی حقوق مالی  غیرمادی به شرکت آورده شود؟تواند بهتخصص میسؤال: آیا 
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عنوان آوردر غیرنقد به شرکت آورده شود، اما ن ر قوی بر آن است کدده ازآنجاکدده تواند بهای معتقدند تخصص مین ر است، عدهدر این زمینه اختالف
عنوان آوردر غیرنقددد قلمددداد توان آن را بددهرسد تخصص قابل تسلیم نیست، فلذا نمیگردد به ن ر میآوردر غیرنقد باید تسلیم گردد و همچنین تقویم  

 نمود.
 گوییم در هنگام تشکیل شرکت، آوردر غیرنقد باید تسلیم گردد، این تسلیم به چه معناست؟سؤال: اینکه در شرکت سهامی می

کنیم. آن را به بانک )بانکی که حساب شرکت در شرف  تأسیس نزد آن افتتاح گردیددد( تسددلیم مددیاگر خود آوردر غیرنقد قابلیت تسلیم به بانک را دارد 
خود قابل تسلیم به بانک نیست باید اسناد مالکیت آن تسلیم بانک گردد مثددل مددوردی   ،مثل موردی که آوردر غیرنقد، طال باشد اما اگر آوردر غیرنقد

 ملک باشد. ،که آوردر غیرنقد
رمی نداشددته  در برخی موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران چنین حکم نموده است که برخی دیگددر از سددهامداران، حددّق   ذارقانونگ نکته:  

 توان مصادیقی از آن را بیان کرد:باشند. می
 رمی ندارد. حّق  ،مجمع عمومی مؤسس ۀدر شرکت سهامی عام، آورندر آوردر غیرنقد در هنگام تصویب به آوردر غیرنقد در جلس د 1
خواهند این امتیازات را بدده آنهددا تخصددیص دهنددد در اگر شرکت بخواهد سهام ممتاز را به برخی از سهامداران تخصیص دهد، سهامدارانی که می  د  2

 تصمیم، حق رمی نخواهند داشت. اخذهنگام 
تقدددم بدده نفددع آنهاسددت در  سلب حددّق   که  نیتقدم سهامداران را به نفع برخی از سهامداران سلب نمایند سهامدارا   اگر مجمع عمومی بخواهند حّق   د  3

 رمی نخواهند داشت. رمی، حّق  اخذهنگام 
تواند آوردر غیر نقد باشد، حتمًا باید مقداری از سرمایه، آوردر نقد باشد، اما در شرکت سهامی خا ،  نکته: در شرکت سهامی عام همه سرمایه نمی

 تواند آوردر غیرنقد باشد.همۀ آورده می 
 :مقدمه سوم

ص  میزان   24ماده   َشخ  باشددد، صاحب آن در شرکت سهامی می ِع منافو  تنهداتو   مشارکت: سهم، قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که م 
 1ای است که نمایندر تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.ورقۀ سهم، سند قابل معامله

 شود: »مبلغ اسمی  سهم«می»تعداد سهم« ضربدر »مبلغ اسمی« 
100.000  ×100  =10.000.000 
 : ارزش  اسمی  هر سهم که در اساسنامه مشخص شده است.مبلغ اسمی

 های سهامی عام، مبلغ  اسمی  هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.: در شرکت29ماده 
 شود: »سرمایه« تقسیم بر »تعداد سهام«»مبلغ اسمی سهم« می

 تواند کمتر از مبلغ اسمی باشد.: میواقعیمبلغ 
 تقسیم بر »تعداد سهام« «های شرکتدارایی ارزش کّل »شود: می «مبلغ واقعی»

 که ممکن است معادل، کمتر یا بیشتر از مبلغ واقعی باشد. مبلغ دادوستدی )م نه بورسی(

 
تعریف سهمالشرکه: علیسهم 1 از سرمایۀ شرکت الشرکه، سهمرغم عدم  نیز بخشی  )غالبًا شرکت الشرکه  که  های شخص( می ها  را    قدر مشارکتو    میزانباشد  شرکاء 

نامه مشخص است؛ سهامدار، سهامش در اساسنامه مشخص نیست چون ورقۀ اش در شرکت الشرکهصادر شده باشد. شریک، سهم در قالب ورقهکند بدون آنکه  تعیین می
نتقال  اند چون هر دو حّق مالی هستند؛ اما اهر دو قابل انتقال   الشرکهسهم و    سهمانتقال است ولی نیاز به تصویب سایر شرکاء دارد.  الشرکه، قابلدهیم. سهمتعهد سهم می

توان انتقال آن را منوط به موافقت مدیران یا مجامع نمود مگر شود تا بتوان آن را به راحتی انتقال داد و اصواًل نمیسهم به سادگی میسر است لذا در قالب ورقه صادر می
مادر   مخالف  )مفهوم  خا   سهامی  سهم 41شرکت  اما  نمی(  صادر  ورقه  قالب  در  آنالشرکه  انتقال  چراکه  ورقۀ    شود  که  آنجایی  از  است.  شرکاء  سایر  موافقت  به  منوط 

 ،(42ممتاز )ماده ، (40با نام )ماده ، (39نام )ماده بیمعنی است اما در خصو  سهام به جهت وجود ورقه، با اقسامی چون الشرکه نیز بیالشرکه نداریم پس اقسام سهم سهم
 است.  ورقۀ سهام ممتازیا    نامورقۀ سهام بی یا  ورقۀ سهام با نامم یا نیز مواجه خواهیم بود. ورقۀ سها انتفاعیو  ایسرمایه 
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 سؤال: من ور از سهام انتفاعی چیست؟
ای بدده شددرکت نیدداورده و در تواند سهام انتفاعی داشته باشد من ور سهامی است کدده دارنددده سددهام، سددرمایهمی  ای از حقوقدانان معتقدند شرکتعده

هنگام انحالل شرکت نیز از دارایی شرکت چیزی نخواهد برد، اما سددایر حقددوق دارندددر سددهم را در طددول حیددات حقددوقی شددرکت دارد. مددثاًل داشددتن 
آینددد و تقویم نیستند و یا قابلیت تقدیم و تسلیم ندارند جزء سرمایۀ شرکت بدده شددمار نمیکه قابلو فالوئر  ، شهرت، اعتبار، هنر، نفوذ سیاسی  تخصص
آورند، لذا پس از ای به شرکت نمیکنند. در ازای سهم، سرمایهسهام انتفاعی دریافت می  (به عبارت بهتر »چنین مواردی«هایی )چنین آوردهصاحبان  

 انحالل  شرکت، حّق دریافت  اصل  سرمایه را ندارند.
 سؤال: من ور از سهام ممتاز، چه سهامی است؟

 ای از امتیازات برخوردارند.سهام ممتاز سهامی هستند که در مقایسه با سایر سهام از پاره
 مثاًل امتیاز سهام ممتاز ممکن است داشتن رمی بیشتر و یا ممکن است بردن سود بیشتر باشد و امتیازاتی از این قبیل.

وانتقال گیرد نه به دارنده؛ در صورت انتقال سهام ممتازه، امتیازات نیز مورد نقلنکته: اصل بر آن است که در سهام ممتازه امتیازات به سهم تعلق می
 ود.شواقع می

 بینی نمایند؟توانند سهام ممتازه برای برخی از سهامداران پیشسؤال: چه مرجع یا مراجعی می
 اند:مرجع برای چنین امری صالح 2
 اساسنامه بینی  آن درپیش مجمع عمومی مؤسس از طریق د 1
 العادهمجمع عمومی فوق د 2

 دارد؟سؤال: چه مرجعی صالحیت سلب امتیازات سهام ممتازه را 
گوندده سددهام العاده بایسددتی دارندددگان نصددف بعددالور یددک اینفوق  عمومی    مجمع    العاده چنین صالحیتی دارد، اّما قبل از تصمیم  فوق  عمومی    مجمع  

 ای بعد از انحالل وجود ندارد.العادهصدور نیست چون مجمع فوقسهام ممتاز بعد از انحالل قابل موافق سلب امتیاز باشند.
 ن ور از سهام مؤسس چه سهامی است؟سؤال: م

تواند مثل سهام ممتازه باشد اما یک تفدداوت بددین ای امتیازات دارند. امتیازات سهام مؤسس میشود و پارهسهامی که به مؤسسین اختصا  داده می
 ،مؤسددس سددهم بنددابراین بددا انتقددال سددهام  نه به    گیردسهام ممتازه و سهام مؤسس وجود دارد و آن اینکه در سهام مؤسس امتیاز به شخص تعلق می

 رود مگر اینکه اساسنامۀ شرکت خالف آن را مقرر داشته باشد.امتیازات نیز از بین می
 الیحه اصالح قانون تجارت 93و  42تفسیر مواد 

نماید. در راجع به سهام مؤسس بحث می  93کند و ماده ، راجع به سهام ممتازه بحث می42ن ر است، اّما باید گفت ماده ماده اختالف  2در تفسیر این  
باشد، من ددور تغییر در اساسنامه می ،رسد چون تغییر در خصوصیت سهاممشخص نشده من ور از مجمع، چه مجمعی است، اّما به ن ر می  93ماده  

 یددک   ربعددالو نصددف   افقددت  دارندددگان  العدداده، مو قبل از تصمیم مجمع عمددومی فوق  42باشد. در ماده  می  العادهاز مجمع عمومی، مجمع عمومی فوق
 ، دارندگان سهام مؤسس با اکثریت دیگری باید اعالم رضایت نمایند.93که در ماده گونه سهام در خصو  سلب امتیاز ضروری است درحالیاین

 سؤال: من ور از سهام جایزه چیست؟
تواند بابت مبلغ مازاد دریافتی از سهامداران جدید به سهامداران سددابق یشرکت به مبلغی بیشتر از مبلغ اسمی فروخته شود، شرکت م  جدید    اگر سهام  

 باشد.گونه سهام، سهام جایزه میسهم بدهد، نام این
 سؤال: اگر شرکت در مؤعد مقرر در اساسنامه مبلغ پرداخت نشدر سهام را مطالبه نکند، تکلیف چیست؟

من ور تقلیل سرمایه دعوت نماید، در غیر ایددن صددورت  العاده را بهباید مجمع عمومی فوق  الیحه اصالح قانون تجارت هیئت مدیره،  33مطابق ماده  
 شده به دادگاه مراجعه کند.تواند برای تقلیل سرمایۀ ثبتهر ذینفعی می

 سؤال: اگر مبلغ تعهد شدر سهام مطالبه شود اّما برخی از سهامداران از پرداخت آن امتناع ورزند تکلیف چیست؟
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گردد و اگر مازادی باشد به خود های متعلقه از آن برداشت میاصالح، آن سهام به فروش خواهد رسید و بدهی شرکت با بهره  ۀالیح  35مادر  مطابق  
 سهامدار سابق شرکت پرداخت خواهد شد.

 تواند ورقۀ سهم صادر نماید؟سؤال: شرکت در چه زمانی می
 .سهم پرداخت شده باشد اسمی   که کّل مبلغ  وقتی

 تی مکلف به صدور ورقۀ سهم است؟سؤال: شرکت در ظرف چه مّد 
 در ظرف یک سال پس از پرداخت کّل مبلغ اسمی سهم.

 سؤال: اگر مقداری از مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد، شرکت باید چه مدرکی به سهامداران بدهد؟
نددام اسددت و ندده بی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده نه امکان صدددور ورقددۀ سددهم    که کّل نام تا وقتیگواهی موقت سهم )البته استثنًا در مورد سهام بی

 وانتقال آن تابع سهام بانام است(بانام صادر شود که نقل سهم   موقت   نام بلکه بایستی گواهی  بی سهم   موقت   گواهی   امکان صدور  
 :نمایندنام تقسیم میبانام و بی سهام را به سهام ،بندینکته: در یک طبقه
ای است که یا واجد نام دارندر آن بر روی ورقه است و یا با عنوان  بانام صادر شده که نام دارنده در دفتددر سددهام شددرکت قیددد : ورقهورقۀ سهم بانام

ّ سهام بانام، قابلیت  شناسایی  سادر آن است به نحوی که به موجب مادر 
الیحه، نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام شرکت  40شده است. ویژگی  مهم 

 .به ثبت برسد)که در واقع در خود  شرکت است( 
نام هم واجد مزایددا هسددتند هددم واجددد سهام بیشود. ای است که فاقد نام یا عنوان  بانام بوده و در وجه حامل محسوب می: ورقهنامورقۀ سهم بی

آن با قبض و اقباض است و تابع تشریفات نیست  وانتقال  پذیر است ثانیًا نقلآن اواًل بدون پرداخت مالیات امکانوانتقال معایب. مزایا آن است که نقل
 نام آن است که در صورت مفقود شدنبی عیب عمدر سهام   سی از میزان واقعی آن خبر ندارد.نام دارای دارایی پنهان است که کثالثًا دارندر سهام بی

 گردد.کیت آن بسیار دشوار است، زیرا اصل بر آن است که متصرف، مالک قلمداد میاثبات مال و سرقت
 دو ترازنامه  دو سال ثبت  تأدیۀ سرمایه  تأدیۀ سهام  ثبت  تشکیل شرایط کامل

 - - - - - - ورقۀ تعهد سهام قبل از تشکیل
 - - - - + + ورقه و گواهی بانام

 - - - + + + نامورقه و گواهی بی
 - - + + + + ورقۀ تعهد سهام برای افزایش سرمایه

 + + + + + + ورقۀ قرضه یا مشارکت
 :ورقۀ سهم بانامتست: شرایط صدور 

 ثبت شرکتو تشکیل  ✓
 نام= ورقۀ بی تأدیۀ تمام مبلغ اسمی سهامو ثبت و تشکیل  ×
 = افزایش سرمایه تأدیۀ تمام سرمایهو ثبت و تشکیل  ×
 = قرضه و مشارکت تصویب دو ترازنامهو  شدندو سال از ثبت سپریو  تمام سرمایهتأدیۀ و ثبت و تشکیل  ×

 ها یعنی اموال شرکت را توقیف نماید؟تواند هم سهام شرکت و هم داراییسؤال: اگر شرکت، بدهکار شود طلبکار  شرکت آیا می
 باشد.ند سهام را توقیف کند زیرا سهام متعلق به سهامداران میتوا ها یعنی اموال شرکت را توقیف کند نمیتواندداراییطلبکار شرکت فقط می

 توانند هم اموال شرکت و هم سهام آن را توقیف کنند؟سؤال: آیا طلبکاران شخصی سهامدار می
 تواند سهام را توقیف کند.طلبکار شخصی  سهامدار فقط می
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های غیر نقددد شددرکت را ها و آوردهپول توانددیگر چه کسی میعبارتبه واریزشده در حساب شرکت در شرف تأسیس چیست؟  هایسؤال: تکلیف پول
 استفاده کند؟

برداشددت وجددوه و  مورد قائل به تمایز شد؛ مورد اول اینکه شرکت به ثبت برسد، در این صورت مدیران  صدداحب امضددای مجدداز شددرکت حددّق   2باید بین  
باشددد. پددذیر نمیاصالح قانون تجارت تا قبل از ثبت  شرکت، استفاده از اموال مددذکور امکان ۀالیح 22اموال مذکور را خواهند داشت زیرا مطابق ماده 

به ثبت نرسد، به درخواست هر  6اظهارنامۀ موضوع ماده  ماه از تاریخ تسلیم   6الیحه اصالح قانون تجارت اگر شرکت تا   19م مستندًا به مادر  مورد دوّ 
کنددد تددا متعاقددب آن مؤسسددین و ها یک گواهی دال بر عدم ثبت شرکت خطاب به بانک صادر میثبت شرکتمرجع    ،یک از مؤسسین یا پذیره نویسان

 پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
 ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت چیست؟سؤال: 

توان به این بطالن استناد نمود، یعنی این ضمانت اجراء، بطالن شرکت است، اما در مقابل اشخا   ثالث نمی  ق.تالیحه اصالح    270  مطابق ماده
 الیحه اصالح قانون تجارت، مسئولین بطالن برای جبران خسارت، مسئولیت تضامنی دارند. 273بطالن، نسبی است. ضمنًا مطابق ماده 

در جریان دع اگر  بدوی  وا نکته:  مرحلۀ  مرتفعدر  با  دیگر  یعنی  کرد  دعوا صادر خواهد  قرار سقوط  دادگاه  مرتفع شود،  بطالن  شدن موجب  ، موجب 
 بطالن، شرکت باطل نخواهد شد.

 شود؟شود و چه زمانی واجد شخصیت حقوقی میی تشکیل می: شرکت سهامی عام ک  مقدمه چهارم
زمان با قبول کتبی سمت  مدیریت و بازرسی از  زمان با تشکیل یعنی قبل از ثبت یعنی همعام، هم تر بر این است که شرکت سهامی  نکته: ن ر قوی 

 شود. ناحیۀ مدیران و بازرسان، واجد شخصیت حقوقی می
 شود سهامداران.رود. لفظ  مؤسسین میقبل از تشکیل است و با تشکیل از بین می  مجمع عمومی مؤسسحیات نکته: 
 از تاریخ تشکیل است تا تاریخ انحالل.  العادهعمومی فوق مجمع حیات نکته: 
 از تاریخ تشکیل است تا تاریخ ختم عملیات تصفیه.  مجمع عمومی عادیحیات نکته: 

قابل برگزاری است. از تاریخ تشکیل تا تاریخ    ع عادیممج قابل برگزاری است؛ بعد از انحالل شرکت فقط    مجمع مؤسسنکته: قبل از تشکیل فقط  
 قابل برگزاری است. العاده فوق و  مجمع عادیل انحال

 ن و  تشکیل شرکت سهامی خاص:  -2
دوباره    ن شرکت وجود ندارد. نمایند. عرضۀ سهام به عموم در ای   تأمین   مؤسسین را بایستی خود    سرمایه : در شرکت سهامی خا  همۀ  مقدمۀ اول

 نمایند. در این نوع شرکت عرضه سهام به عموم وجود ندارد. شود: در شرکت سهامی خا ، همۀ سرمایه را خود مؤسسین تأمین میتأکید می 
خواهددد سددهام خددود را در در این ماده اشاره به این امر نموده است که اگر شددرکت سددهامی خددا  می  قانونگذارالیحه اصالح ق.ت:    21تفسیر ماده  

گهی برای پذیرهب از  قانونگددذارهای سهامی عام تبعیت کنددد من ددور نویسی نماید باید از مقررات شرکتورس عرضه کند و یا اگر بخواهد اقدام به نشر آ
الیحدده  278این جمله آن است که شرکت سهامی خا  باید تبدیل به شرکت سهامی عام شود. )شرایط تبدیل سهامی خا  به سهامی عام در ماده 

 بیان شده است( ق.تصالح ا 
 سؤال: حداقل تعداد مؤسسین در سهامی خا  چند نفر است؟

ده ازآنجاکه همۀ سرمایه باید توسط خود  مؤسسین تأمین گردد حداقل تعداد مؤسسین همان حداقل تعداد سهامداران این شرکت است که با لحاظ ما
 باشد.حداقل سه شخص می ق.تالیحه اصالح  3

 : در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد. ق.تل.ا.  3ماده 
 ملک و...( باشد.  ، سهامی عام محتمل است آوردر نقد )پول( و یا آوردر غیر نقد )غیر پول مثل کاال همانند شرکت ن شرکت نیز  ای در  : مقدمۀ دوم

قدًا پرداخت گردد و نسبت به مابقی آن تعهد به پرداخت به عمل آید. اینکه  نآن    % 35پول( باشد الزام قانونی بر آن است که  ) آورده، آوردر نقد    هرگاه
 سال باشد.  5بیش از   تواندنمی اما این مدت  کندمی مبلغ تعهد شده در چه زمانی قابل مطالبه است اساسنامه تعیین 
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 ه نسبت سهام خود بایستی آن را پرداخت نماید. نقدی، هر سهامدار ب % 35نکته: در پرداخت 
 چنانچه آورده، آوردر غیر نقد مثل کاال و ملک و غیره باشد؛ 

 .الزامی استن ر کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی   جلب :اوالً 
 تعهد به تسلیم وجود ندارد.  بنابراین ؛غیر نقد باید تسلیم گردد  هایآورده ثانیًا: هنگام تشکیل شرکت همۀ 

غیر نقد را تصویب    هایآورده   مؤسسین ستی خود  یاما با  الزامی نیست   مؤسستشکیل مجمع عمومی  »  .ا.ق.تجارتل  82مطابق ماده    هرچند ثالثًا:  
اما حّق   هایآورده   توانندمی   مؤسسین  «نماید از آن تصویب کنند  یا کمتر  را معادل ن ر کارشناس  نقد  از ن ر کارشناس    غیر  به بیش  را  آنها  تصویب 

 ندارند. 
 نقد را تصویب کنند؟ غیر  های آوردهاکثریتی بایستی  با چه  مؤسسین  :سؤال

موضوع این ماده را باید امضاء    جلسۀصورت   مؤسسینهمۀ  »مقرر شده:    «ل.ا.ق.ت 20  ماده »قانون در این زمینه ساکت است اما با توجه به اینکه در  
ن ر    « نماید. از    رسد میبه  یکی  اگر  زیرا  باشد  آراء شرط  امضاء    ، مؤسسیناتفاق  از  باشد  این صورت    جلسهصورتمخالف  در  و  امتناع خواهد ورزید 

 تشکیل شرکت با مشکل مواجه خواهد شد. 
 سهامی خا :بندی  مقدمۀ دوم در تشکیل شرکت توضیح و جمع

سرمایه نقدًا پرداخت گردد و اگر آوردر غیرنقد است در هنگام تشکیل شرکت، تقویم  % 35الزام قانونی بر آن است که در هنگام تشکیل سهامی خا  
 و تسلیم گردد.

 سرمایۀ شرکت، آوردر غیرنقد )غیرپول( باشد. % 100نکته: برعکس  شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خا  محتمل است 
نقدی و تقویم و تسلیم آوردر غیرنقد، گواهی  صادره از بانکی است که حساب شددرکت  % 35نکته: در شرکت سهامی خا  نیز مالک ما برای پرداخت 

 در شرف تأسیس نزد آن افتتاح شده است.
الیحه    20جلسه و موضوع ماده  جای آن، مؤسسین باید صورت باشد و به نکته: در شرکت سهامی خا ، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نمی

 را همگی امضا نمایند. ق.ت اصالح 
 است. ریال یک میلیون  « .ا.ق.تجارتل 5ماده »: حداقل سرمایه در این شرکت مطابق مقدمۀ سوم

هم    اینجاو مبلغ واقعی سهم در شرکت سهامی عام گفته شد در    دادوستدیتعریف سهم و مبلغ اسمی و مبلغ    در خصو : همۀ مواردی که  نکته
سهم   اسمی  مبلغ  عام  سهامی  شرکت  در  اینکه  جز  به  دارد  مبلغ    توانندنمی وجود  از  چنین    10000بیش  خا   سهامی  شرکت  در  اما  باشد  ریال 

 ر باشد. یک میلیارد ریال یا بیشت توان می وجود ندارد یعنی اینکه حتی مبلغ اسمی سهم  محدودیتی
اینجا هم اختالف    ایجاد شخصیت : لح ۀ تشکیل و لح ۀ  مر مقدمۀ چها  از ثبت؟ در  بعد  یا  از ثبت  شرکت سهامی خا  چه زمانی است؟ قبل 

  20ماده  موضوع    جلسهصورت با امضاء    زمانهماست. برخی معتقدند لح ۀ تشکیل و لح ۀ ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت قبل از ثبت یعنی  
 وقی بعد از ثبت است. است اما برخی معتقدند لح ۀ تشکیل و لح ۀ ایجاد شخصیت حق .ا.ق.تل

 الیحه اصالح ق.ت«؟ 20جلسه موضوع ماده لح ه تشکیل و لح ه ایجاد شخصیت حقوق: »بعد از ثبت« یا »با امضاء صورت
گونه نصی  لح ه تشکیل سهامی عام را بیان نموده است در شرکت سهامی خا  هیچ   ق.ت الیحه اصالح    17برعکس شرکت سهامی عام که ماده  

ن ر  نه در خصو  لح ه تشکیل شرکت و نه در خصو  لح ه ایجاد شخصیت حقوقی وجود ندارد به همین دلیل حقوقدانان در اینجا نیز اختالف 
  20جلسۀ موضوع ماده  ای است که صورت کیل سهامی خا  نیز لح هدارند اما با وحدت مالک از مقررات شرکت سهامی عام باید گفت لح ه تش

تر باید گفت در همین لح ه شرکت واجد شخصیت  نمایند و بنا به ن ر قوی شود و مدیران و بازرسان کتبًا قبول سمت می امضا می ق.ت الیحه اصالح 
 شود. حقوقی می

 های سهامی دقیقَا چه زمانی است؟ شرکت  ل  تشکی تست: زمان  
 مان قبول سمت توسط مدیران و بازرسانز ✓
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 زمان ثبت شرکت  ×
 زمان ثبت شرکت و انتشار در روزنامۀ رسمی  ×
 زمان ثبت شرکت و انتشار روزنامۀ رسمی و انتشار روزنامۀ کثیراالنتشار  ×

ی است، گزینۀ دوم را انتخاب کنید. شرکت   ی  حقوق  ت  شخصی   د  ایجا اگر پرسیدند »زمان   شود که موجود  کت، ثبت نمیدقت کنید! شر   های سهامی« ک 
 گیرد.اش ثبت است وااّل در آستانۀ انحالل قرار می شه تا از امتیازات شخص رسمی استفاده کند. پس بقای شرکت )نه وجودش( الزمه شود، ثبت می 

 
با همان قبول  های سهامی خا  باید گفت از آنجایی که شرکت سهامی خا  یک شرکت سهامی است النهایه  نکته: در خصو  تشکیل شرکت

شد،  باشد بر خالف عام که در آن به عموم مراجعه میشود ولی از آنجایی که خا  میالیحه اشاره شده است تشکیل می   20کتبی سمت که در مادر 
دارد:    دو وجه ممّیزه  پذیره 1با عام  اعالمیۀ  قبیل طرح  از  به عموم  تمامی سازو کارهای رجوع  پذیره .  احراز  نویسی، مجوز  و  انجام  بورس،  از  نویسی 

باید تمام تصمیمات به تصویب کلیۀ سهامداران )خود  مؤسسین( برسد نیازی به    20. از آنجایی که به موجب مادر  2نویسی همگی منتفی است؛  پذیره 
های سهامی خا  تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست )اختیاری است(  در شرکت  82مجمع عمومی مؤسس نیست و به تعبیر ماده   تشکیل

 آید. و به نوعی وظایف مجمع مؤسس در سهامی خا  وجود دارد منتها توسط خود سهامداران و با امضای کلیۀ آنها به عمل می
به   ن ر  اصال   23و    19  موادنکته:  در شرکت الیحه  ثبت  ح  و  برای تشکیل  تضامنی  این مؤسسین هستند که مسؤولیت  و خا   عام  های سهامی 

 شرکت دارند. 
 : م دود مسؤولیتسبی و با تضامنی، نِ  هایشرکت ن و  تشکیل  -3

 موارد ذیل الزم به ذکر است: 
 گردد. سرمایه »سهام« اطالق می گردد برعکس تعاونی و سهامی که به الشرکه« اطالق می ها »سهم به سرمایۀ این شرکت  -1
شرکت -2 این  در  شرکت  اعضای  می به  اطالق  »شریک«  شرکتها  برعکس  اطالق  شود  »سهامدار«  شرکت  اعضای  به  که  سهامی  و  تعاونی  های 

 گردد.می
سرمایه بیان نشده    ها حداقل حداقلی را در خصو  سرمایه شرکت بیان نموده در این شرکت   قانونگذارهای سهامی عام و خا  که  برخالف شرکت  -3

 است.
این شرکت -4 تشکیل  هنگام  در  سهم چنانچه  همۀ سهم ها  تشکیل  هنگام  در  که  است  آن  بر  قانونی  الزام  باشد  نقد  شرکاء  به الشرکۀ  نقد  الشرکه  طور 

شرکاء باید تمام سرمایۀ نقدی را  ق.تجارت    118و    96الشرکۀ نقدی تعهد به پرداخت وجود ندارد. مستندًا به مواد  پرداخت گردد؛ بنابراین در مورد سهم 
و سهم  چنانچه سهم تأدیه  کند.  تسلیم  و  تقویم  را  غیرنقدی  تسلیم گردد؛  الشرکه  در هنگام تشکیل شرکت  بایستی  اواًل  باشد،  غیرنقد  الشرکۀ شرکاء 

های سهامی عام و خا   دآوری است برعکس شرکت های غیر نقد تقویم گردد. الزم به یاالشرکهبنابراین تعهد به تسلیم وجود ندارد. ثانیًا بایستی سهم 

امتیازات شخص رسمی

شرکت های سهامی

 در آستانۀ ان الل قرار می گیرد: 19
ّ

.بقای شرکت منوط به ثبت شرکت واال

استفاده از وجوه شرکت در ُشُرِف تأسیس: 22

امکان صدور ورقه یا گواهی موقت سهم: 28

امکان صدور اوراق قرضه: 55

عموم شرکت ها

اجاز  صادرات و واردات بند از ثبت

کارت بازرگانی بند از ثبت

تسهیالت بانکی بند از ثبت

یه پس از ثبت
 
ل ه و ع 

 
طرح دعوا ل
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الشرکۀ غیر ها )تضامنی، نسبی، با مسؤولیت محدود( تقویم سهم های غیر نقد، جلب ن ر کارشناس الزامی است در این شرکت که جهت ارزیابی آورده 
 تواند توسط خود شرکاء هم به عمل آید. نقد می 

مواد   -5 به  شرکت   96و    118مستندًا  تجارت  می  هایق.  تشکیل  زمانی  محدود  مسؤولیت  با  و  نسبی  سهم تضامنی،  که  و  گردند  تأدیه  نقد،  الشرکۀ 
گردد و شده قلمداد میرغم نّص صریح  این ماده برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت تشکیل الشرکۀ غیر نقد، تقویم و تسلیم شده باشد اما علی سهم 

 ها( ق.تجارت و قانون ثبت شرکت  195نامه و خود شرکت به ثبت رسیده باشد )ماده کت شود که شر همچنین زمانی دارای شخصیت حقوقی می
 :مقدمه اول

 توان سرمایه را به عموم عرضه گردد.در این سه شرکت بایستی در هنگام تشکیل شرکت همۀ سرمایه را خود  شرکاء تأمین بنمایند و نمی
 :مقدمه دوم
شود در ایددن سدده شددرکت در هنگددام ه نقد یعنی پول باشد و یا غیرنقد یعنی غیرپول باشد. دوباره تأکید میها سرمایه ممکن است، سرمایدر این شرکت

های سددهامی سرمایه( نقدًا پرداخت گردد و اگر آورده غیرنقد است تقویم و تسلیم گردد یعنی برعکس شددرکت  % 100تشکیل شرکت باید همه سرمایه )
های سهامی عام و خا  اگر سرمایه اولیه صددد میلیددارد مایه، تعهد به پرداخت وجود ندارد یعنی در شرکتعام و خا  در این سه شرکت در مورد سر

میلیارد، تعهد به پرداخت نمود اما در این سه شرکت اگددر سددرمایه شددرکت صددد  65میلیارد  آن را نقدًا پرداخت نمود اما نسبت به مبلغ  35توان  باشد می
 شرکت همۀ صد میلیارد باید نقدًا پرداخت گردد. میلیارد باشد در هنگام تشکیل

گواهی بانک را در خصو   قانونگذارهای تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود یک خالء  قانونی وجود دارد و آن این است که نکتۀ مهم: در شرکت
باشد لددذا ایددن امددر در شده کافی مید سرمایۀ پرداختشدر شرکاء الزامی ندانسته است یعنی در این سه شرکت، گواهی مدیران در مور سرمایۀ پرداخت

نمایند سرمایۀ صد میلیاردی شرکت پرداخت گردیده و در اختیار مدیران طور واهی گواهی میشود مثاًل مدیران شرکت بهعمل موجب سوءاستفاده می
 100باشد و عالوه بر آن مطابق مددادر جرم قلمداد گردیده و عنوان مجرمانۀ آن کالهبرداری می  ق.ت  115است البته این اقدام مدیران مطابق ماده  

 ق.ت در چنین مواقعی شرکت باطل بوده و مسببین بطالن در قبال خسارت ناشی از آن مسئولیت تضامنی دارند.
غیرنقد جلب ن ر کارشناس رسمی دادگسددتری الزامددی بددود در  هایهای سهامی عام و خا  که در مورد تقویم و ارزیابی آوردهنکته: برعکس  شرکت

 تواند توسط خود  شرکاء نیز بعمل آید.سه شرکت تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود ارزیابی و تقویم می
 سؤال: ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

ار( در قبددال خسددارات ناشددی از قانون تجارت شرک 100مطابق مادر   ت باطل است و مسئولین بطالن )اعم از شرکاء، مؤسسین، مدددیران و هیئددت ن  ددّ
 بطالن مسئولیت تضامنی دارند.

توان به این بطددالن باید توجه داشت من ور از بطالن، بطالن نسبی است نه بطالن مطلق یعنی برای فرار از ایفای تعهد در قبال اشخا  ثالث نمی
 ناد نمود.است

در خصددو  لح ددۀ تشددکیل شددرکت بددرعکس سددهامی عددام   قانونگددذارلح ۀ تشکیل شرکت و لح ه ایجاد شخصیت حقوقی: در این سدده شددرکت،  
الشرکۀ نقد، گردد که سهممقرر داشته شرکت زمانی تشکیل می  ق.ت 96و   118ای به لح ۀ قبول سمت مدیریت و بازرسی ننموده بلکه در مواّد اشاره

 الشرکۀ غیرنقد، تقویم و تسلیم شده باشد.سهم تأدیه و
می  شخصیت حقوقی  واجد  شرکت  این سه  ثبت،  از  قبل  گفت  باید  شرکت  سه  این  حقوقی  ایجاد شخصیت  لح ۀ  در خصو   )یعنی  نکته:  شوند 

 زمان با تشکیل( هم
شرکت  خنکته:  بر  محدود  مسؤولیت  با  و  غیرسهامی  مختلط  سبی،  ن  تضامنی،  سهامی،  مختلط  شرکت های  تشکیالت  الف  دارای  که  سابق  های 

رف  رعایت قواعد عمومی و انجام تعهدات مالی به نحو ذیل تشکیل میساده  شوند: ای برای تشکیل بودند در ق.ت تشریفات خاصی ندارند لذا به ص 
 با مسؤولیت م دود  تضامنی، ِنسبی، مختلط غیرسهامی  مختلط سهامی 

 تنهد کّل سرمایه  تنهد کّل سرمایه  تنهد کّل سرمایه 
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+ 
 سرمایه تسلیم کّل  
= 

 تشکیل شرکت 

+ 
 تسلیم کّل سرمایه 

+ 
 تأدیۀ کّل سرمایه 

= 
 تشکیل شرکت 

+ 
 تسلیم کّل سرمایه 

+ 
 تأدیۀ کّل سرمایه 

+ 
 نامهغیرنقدی در شرکت های الشرکه سهم تصریح کّل  

= 
 تشکیل شرکت 

 
  تصریح  تأدیه تسلیم  تنهد

 تناونی = مختلط سهامی و  - - + +

 = تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی  - + + +

 شرکت با مسؤولیت م دود  تشکیل =  + + + +

 شرکت با مسؤولیت م دود  عدم تشکیل / بطالن=  _ + + +

هم الزامی است و هم الزمۀ تشکیل )مواد    شرکت با مسؤولیت محدودالزامی است )ولی الزمۀ تشکیل نیست( اما در    هادر همۀ شرکت نکته: تصریح  
 ق.ت(   98و  97

 
 : تناونیهای ن و  تشکیل شرکت  -4

ق.بخش تعاون    52و    51ای برای تشکیل ندارند بلکه ضمن وجود شرایط عمومی و با چند شرط مذکور در مواد  های تعاونی تشریفات پیچیدهشرکت
جلسۀ هیأت مؤسس که در آن اسامی اعضاء، هیأت مدیره و  . صورت 3. تهیۀ اساسنامه شرکت؛  2. تهیۀ طرح موضوع و تصویب آن؛  1که عبارتند از:  

 . گواهی پرداخت مبالغ الزم. 6؛  . مجوز وزارت تعاون5؛ . درخواست کتبی ثبت4مشخص شده باشد؛  بازرس 
به ن ر می  به مواد فوق  از وزارت تعاون در شرکترسد  توّجهًا  ارشد و دکتری( ثبت در کنار مجوز  های تعاونی بر  از حیث تحلیلی )یعنی مثاًل آزمون 

 هاست.شرط الزمۀ تشکیل این شرکت  ها هم شرط الزامی و همخالف سایر شرکت 
ولو اینکه عمل    شوند به هر حال، تاجر محسوب می را دارند و    عنوان شرکت سهامیالیحه به هر حال،    2های سهامی به موجب مادر  نکته: شرکت 

اگر  را دارند اما این بدین معنی نیست که به هر حال تاجر هستند بلکه    عنوان شرکت تعاونی های تعاونی به هر حال،  تجاری انجام ندهند اما شرکت
 وااّل غیرتاجرند.   معمال تجاری انجام دهند تاجرند

   
 : های تجاریبندی ب ث تشکیل شرکت جمع 

تواند  تواند حقیقی باشد یا حقوقی؛ حقیقیه می شخص می  5های سهامی عام الاقل پن  شخص )مؤسس( الزم است؛ این  شرکت نکته: برای تشکیل  
 تواند تجاری باشد یا غیرتجاری. تاجر باشد یا غیرتاجر؛ حقوقیه  می

پیش نکته: همۀ شرکت  تشکیلها  است. حال چه  شرط   تعهد همۀ سرمایه  قانونی شان  در    آن حداقل  و چه  سهامیکه  قانون مشخص شده  در  ها 
 شود.نامه تعیین می ها به موجب اساسنامه یا شرکتحداقل سرمایۀ قراردادی که در شرکت
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باید تعهد و تسلیم )غیرنقدی ها همۀ سرمایه نکته:همۀ شرکت  تا تشکیل شود. تشکیل شرکت شان  به دو شکل عمده  ها( بشود  های تجاری اصواًل 
 باشد: می

تأدیۀ کامل سرمایه است که غالبًا شامل  شرکتهایی که تشکیل شرکت .  1 تعهد و تسلیم و  به  سبی،  های اشخا  می شان منوط  ن  باشد: تضامنی، 
 مختلط غیرسهامی، با مسؤولیت محدود.

شرکت ضروری است بنابراین    سوم عرفی( برای تشکیلدرصد )همان یک   35هایی که ضمن تعهد کامل و تسلیم کامل سرمایه صرفًا تأدیۀ  شرکت.  2
 های دستۀ اّول وجود ندارد. های سهامی، تعاونی و مختلط نهادی تحت عنوان پرداخت در آینده داریم که در شرکت در شرکت 

ام  بینی شده است که در شرکت سهامی ع پیش درصد( ظرف مهلتی که در اساسنامه    65ای هستند مابقی سرمایۀ نقدی )ها که سرمایه در این شرکت 
 نباید بیشتر از پن  سال باشد تأدیه خواهد شد. 

 سوم است. ها و مختلط سهامی که یکها، تعاونی ها منوط به تعهد، تسلیم و تأدیۀ تمام  سرمایه است مگر تأدیۀ نقدی سهامی پس تشکیل همۀ شرکت 
مرجع    .ثبت شرکت، یک بار برای  نویسیاخذ مجوز پذیرهر برای  رویم؛ یک بادو بار می  در سهامی عامرویم ولی  بار ثبت مییک   هادر تمام شرکت نکته:  

که    1384. ثبت شرکت. البته در حال  حاضر با توّجه به قانون بازار اوراق بهادار مصوب  2. اجازر پذیره نویسی؛  1ثبتی دو کارکرد در سهامی عام دارد:  
آن قانون تصویب    4و    3اش به موجب مواد  باالترین رکن بازار اوراق بهادار است و وظیفهشورای عالی بورس که  در آن به تشریح ساختار بورس یعنی  

استسیاست  کالن  همین  های  که  و  مستقل  حقوقی  شخصیت  با  غیردولتی  عمومی  مؤسسۀ  یک  که  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  ساختار  طور 
عر وظیفه و همینطور  بهادار  اوراق  برای عرضۀ  و صدور مجوز  ثبت  پذیره ضۀ سهام شرکت اش  است. همین های سهامی جهت  طور ساختار  نویسی 

طال    و  ها، ارز بورس که نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش است که به دو نوع بورس کاال و بورس اوراق بهادار مثل سهام شرکت
 شود. بندی میتقسیم 

 [کندددیاسددت کدده اوراق بهددادار را بدده نددام خددود منتشددر م یشخص حقوق] ناشر: »ج.ا.ا  اوراق بهادارقانون بازار  22، به موجب مادر 84نکته: از سال 
 یمبدده سددازمان تسددل یعماوم ۀجهت اخذ مجوز عرض  یسینو  یرهپذ  ۀاعالمی  و  ثبت  یانیهبرا همراه با    ثبت اوراق بهادار  یتقاضاموظف است  

  اجااز ، آنهددا یهسددرما یددا افددزایش عام یسهام یهاثبت شرکت یرا قانون، ب ینشدن ا االجراءالزم یخاز تار همین قانون: »  25« به موجب مادر  یدنما
نتیجدده اینکدده در   «.شودیصادر م  [بورس و اوراق بهادار]موافقت سازمان    از  پس،  هاتوسط مرجع ثبت شرکت  یسینو یرهپذ  یهانتشار اعالم

حال حاضر، عرضۀ عمومی اوراق بهادار مثل سهام شرکت منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اخددذ مجددوز َعرضددۀ عمددومی از سددازمان بددورس اسددت، 
و  باشدیقانون م ینمقررات ا  رعایت منوط به ثبت آن نزد سازمان با  یهاوراق بهادار در بازار اول  یعموم  ۀعرضگه: »قانون یادشده می  20چنانچه مادر  

ها پس از نویسی توسط مرجع ثبت شرکت« پس انتشار اعالمیۀ پذیرهقانون ممنوع است  ینا  مفاد  یتبدون رعا  یقاوراق بهادار به هر طر   یعموم  ۀعرض
دارد عمددل کدده اینگوندده اشددعار مددی 23مددادر  1را تأیید کرده و طبق تبصددرر  نویسیسازمان بورس اعالمیۀ پذیره شود.موافقت سازمان بورس صادر می

روز تجدداوز نخواهددد کددرد. سددازمان  یت مددذکور از سدد . مّد کندمی  یینکه سازمان تع  یردانجام پذ  یتظرف مّد   یداوراق بهادار با  یعموم  ۀعرضکند: »می
 ]سددهام[ ناشر: »23مادر  2«(  وفق تبصرر  کند.  یدتمد  یگرروز د  یت ساکثر به مّد ه حدموّج   ۀناشر و احراز ادل  یتقاضا  با  را   یسینویرهت پذمّد   تواندیم

کدده سددازمان  یقددیو فروش اوراق بهادار از طر  یعتوز   ی را از نتا  سازمان  ی،عموم  ۀت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضاکثر ظرف مّد موظف است حد
قددانون   23« پس: مادر  .شودیمشخص م  نویسییرهپذ  ۀیبرخورد ناشر در خصو  عدم فروش کامل، در اعالمر  . نحویدلع نمامّط   نمود،  خواهد  نیّ مع

 الیحه اصالح را نسخ کرده است. 16اوراق بهادار به نوعی مادر 
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 : حداکثر یک ماه. نویسیپذیره  احرازمهلت قانونی ندارد؛ اما  نویسی پذیره  انجامنکته: 
 مع مؤسس: جاقدامات  منکته: 

 نویسی )استماع اّولین گزارش مؤسسین(؛ . رسیدگی و احراز پذیره 1
 . طرح اساسنامه )اصالح، تغییر، تصویب(؛ 2
 شوند؛ نتخاب میلین بازرسان ا شوند / اوّ . اّولین مدیران انتخاب می3
 شود؛ اّولین روزنامۀ کثیراالنتشار انتخاب می  . 4
 شود؛ ممتاز تصویب می . اّولین سهام مؤسس یا 5

َمت توسط مدیران و بازرسان)ان( شرکت تشکیل می  در  رَود!  شود و به هوا می شود. بعد  تشکیل  شرکت، مجمع مؤسس، دود مینهایتًا با قبول  کتبی  س 
 کنیم. ساز نیست؛ چیزی که تشکیل شده را ثبت میسهامی عام، ثبت، شرکت 

 . میلیون ریال 5سهامی عام:  ؛ میلیون ریال 1سهامی خا :  : امیسهحداقل سرمایۀ قانونی در شرکت  نکته: 
 . میلیون ریال 100سهامی عام:  ؛ میلیون ریال 10سهامی خا : : تناونیحداقل سرمایۀ قانونی در شرکت  نکته: 

آد. در قانون تجارت تنها  نامه می نکته: یه حداقل سرمایۀ قانونی داریم و یه حداقل سرمایۀ قراردادی؛ حداقل سرمایۀ قراردادی در اساسنامه یا شرکت 
تعاونی  برای شرکت  و  نافی   پیش  حداقل سرمایۀ قانونی های سهامی  امر  این  اما  است  قراردادی بینی شده  به  ها  برای شرکت  حداقل سرمایۀ  نیست 

  حداقل قانونی های سهامی و تعاونی نباید از  تواند باشد البته در شرکتدارند که به هر میزان می  حداقل سرمایۀ قراردادیها  نحوی که همۀ شرکت 
 کمتر باشد. 

مادر   اصالح    13نکته:  پذیره الیحه  امضای  به  که  برده  نام  تعهد سهم«  »ورقۀ  قائم از  یا  می نویسان  او  قانونی  قبل   مقام  مال   تعهد سهم  ورقۀ  رسد. 
؛ بعد از تشکیل شرکت می  ورقۀ تعهد  که مثل گواهی موقت تحصیلی بعد از فراغت از تحصیله با    ورقۀ گواهی موقت سهام  . شه: »ورقۀ سهام«شرکت 

فوق، در باب شرایط ورقۀ تعهد سهم  ن ر به مادر    اند.هر دو شرایط یکسان دارند و بعد تشکیل   ورقۀ گواهی موقت سهامو    ورقۀ سهام متفاوته.    سهام
از تشکیل شرکت صادر می به موجب مواد    درج شماره ثبت شرکتشود  که قبل  آنکه  یا    ورقۀ سهمالیحه اصالح در    27و    26منتفی است و حال 

 ت نیز ضروری است.  شود، درج شمارر ثبت شرکت صادر می که پس از تشکیل و ثب گواهینامۀ موقت سهم
 الزامی هست ولی الزمۀ تشکیل نیست.  تجاریهای در شرکتثبت ق.ت    18نکته:طبق مادر 

شورای عالی بورس و اوراق بهادار

( سیاست های کالن)

سازمان بورس و اوراق بهادار

(25و 23مجوز پذیره نویسی به موجب مواد )

(شرکت سهامی عام)بورس اوراق بهادار 

ن در آ( که شامل کاال و اوراق بهادار است)بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار 

توسط کارگزاران و یا معامله گران، مورد داد و ستد قرار می گیرد
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مواد   طبق  شرکت ثبت  ق.ت    585و    584نکته:  شرکتهم  ثبت    غیرتجاریهای  در  تولد  تاریخ  )یعنی  تشکیل  الزمۀ  هم  و  است  های  الزامی 
 غیرتجاری همان تاریخ ثبت است(.

 های دولتی الزامی نیست و الزمۀ تشکیل نیست )به محض ایجاد، شخصیت حقوقی دارند(. ق.ت ثبت در شرکت   587نکته:طبق مادر 
 ها:آثار تشکیل شرکت 

شناسایی  از  شرکت   پس  شرکت مفهوم  تشکیل  شرایط  و  رسمی  ها  واجد شخصیت حقوقی  گردیده  ثبت  و  است  یافته  تشکیل  که  شرکتی  اکنون  ها، 
و ویژگی می آثار  دارای  این شخصیت رسمی  از جمله    هاییشود که  به موجب    تابعیتو    اقامت،  اهلیت ،  دارایی،  ناماست.  الیحه    71تا    24مواد  که 

 به آنها پرداخته است.   591تا   583مواد و  ق.ت  222ا ت  94بخشی از مواد ،  اصالح
ایجاد می ثبت  با  بین مینکته: شخصیت حقوقی  از  تصفیه هم  با ختم  و  تاریخ مرگ  شود  و  ثبت  تاریخ  رسمی شرکت،  تولد  تاریخ  ت شود: 

ّ
دق رود. 

قوقی و انحالل شرکت برابر با زوال شخصیت  شرکت، تاریخ ختم عملیات تصفیه است. پس اشتباه نشود تشکیل شرکت برابر با تشکیل شخصیت ح
 حقوقی نیست. 

 با انحالل.   حتینکته: شخصیت حقوقی باقی است 
 با تبدیل شرکت به شرکت دیگر.   حتینکته: شخصیت حقوقی باقی است 
 با ادغام شرکت.  مگرنکته: شخصیت حقوقی باقی است 
 با تجزیه.  مگرنکته: شخصیت حقوقی باقی است 
 با تصفیه.  مگرنکته: شخصیت حقوقی باقی است 

گیرد که شرح آن  صورت می  به صورت غیر ارادی و به صورت قهریو یا    به صورت ارادی و با تصمیم شرکاءهای تجاری که یا  نکته: انحالل شرکت 
 انند عملیات تصفیه را انجام دهند. های منحله شخصیت حقوقی دارند تا بتو شود؛ یعنی شرکتخواهد آمد سبب زوال شخصیت حقوقی شرکت نمی 

 ها. . تجزیۀ شرکت 3ها و . ادغام شرکت 2. تبدیل؛  1خوانیم: خیز را با هم می سه ب ِث تست 
از بین نمی . تبدیل1 تبدیل  با  تبدیل، شخصیت  حقوقی سرجاشه و  تبدیل   : در  را دارد.  رود. شرکت، قالب جدید گرفته ولی شخصیت  حقوقی  قبلی 

  در   ق.ت  189،  تضامنی   در   ق.ت  135،  های سهامیالیحه در شرکت   283تا    278مواد  ری، در حقوق ما، در مواردی به نص یعنی  های تجاشرکت
تبدیل  های تجاری با رعایت شرایط قانونی قابل ها به وحدت مالک مجاز است. پس اصواًل شخصیت  همۀ شرکتمجاز است و در سایر شرکت  نسبی

 شود و همان حقوق و تکالیف باقی است؛ پس، شخصیت، باقی است حتی با تبدیل. باشد و به موجب تبدیل، شخصیت حقوقی زایل نمی می
شرکت 2 ادغام  در  ها.  موجب  :  به  اما  است  نشده  تصریح  تجارت  سیاست قانون  اصل  قانون  تجارتو    44های  حقوق  تمام    دکترین  در  ادغام 

. حالتی که در آن چند شرکت در همدیگر ادغام شده و شرکت جدیدی  1باشد:  شکل عمده میها مجاز است آنهم غالبًا به اتفاق آراء که به دو  شرکت
ایجاد   با شخصیت جدید  ادغام،  کنندمی را  این  به  ترکیب چند شرکت؛    شودگفته می  ادغام مرکب. اصطالحًا  از  . حالتی که یک  2که عبارت است 

رود(  شونده از بین می شود که بر خالف ادغام مرکب )شخصیت ادغام گفته می  ادغام سادهشود که به این حالت  شرکت در شرکت دیگر، ادغام می
ادغام  مرکب،  پس، شخصیت رسمی شرکت باقی است مگر با رود(. شده از بین نمی شود )شخصیت ادغام شونده زایل میفقط شخصیت شرکت  ادغام 

 . شوندهادغام ساده برای شرکت  ادغامو  به هر حال 
شده و به چند شرکت با چند  زایل    شرکت با یک شرکت شخصیت حقوقیتجزیه برعکس ادغام است که در این صورت یک    :ها. تجزیه شرکت 3

  شده   تجزیه نیز در حقوق تجارت پذیرفته  دکترین حقوق تجارتو    44های اصل  قانون سیاستیابد که باز هم به موجب  شخصیت حقوقی تغییر می 
 شود؛ پس شخصیت شرکت باقی است مگر با تجزیۀ شرکت.زایل می  ،شخصیت  ، است و به موجب آن

 
 تجاری:  هایشرکت شرکاء و سهامداران در  مسؤولیت
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باشد چنانچه شرکت منحل گردد و هیچ  از یک شرکتی صد میلیونی طلب داشته  اگر شخصی  این است که  بر سر  برای  سؤال: بحث  دارایی  گونه 
 طلبکار حق مراجعه به اعضای شرکت را دارد یا خیر؟ پرداخت بدهی نداشته باشد آیا 

 های مختلف متفاوت است:پاسخ به این سؤال در شرکت

 سهامداران در شرکت سهامی عام و خاص: هایشرکت  -1
شرکت بابت طلب خود شده باشد چنانچه این شرکت بدهکار گردد طلبکاران سؤال: اگر در شرکت سهامی خا  یا عام کّل مبلغ  اسمی  سهم پرداخت

 حّق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارند؟
بو آنها در شرکت  اسمی سهام  مبلغ  به  زیرا مسئولیت سهامداران محدود  ندارند  را  به سهامداران  مراجعه  اواًل طلبکاران حّق  و  در چنین شرکتی  ده 

است که مدیران شرکت نیز در قبال دیون شرکت هیچگونه مسئولیت   سهامداران در قبال دیون شرکت، مسئولیت شخصی ندارند، ثانیًا اصل بر آن  
دات ندارد  شخصی ندارند زیرا مدیر همانند وکیل است و مسئولیت، متوّجه  خود اصیل بوده و نماینده یعنی وکیل یا مدیر مسئولیتی در قبال ایفای تعه

این ص در  باشند  مقرراتی شده  از  تخلف  مرتکب  مدیران  اگر  استثنًا  مواد  اما  وفق  اصالح    143و    142ورت  مورد    ق.تالیحه  برحسب  است  ممکن 
گردد امکان دارد شرکتی بدهکار شود و  مسئولیت انفرادی یا مشترک و یا مسئولیت انفرادی یا تضامنی داشته باشند بنابراین همچنان که مالح ه می

 ته باشند و طلب آنها بال وصول بماند. بدهی باال آورد اما طلبکاران حّق مراجعه به سهامداران و مدیران نداش
صاحبان سهام در این شرکت محدود به    مسؤولیتداشته   مقررکه    « ل.ا.ق.تجارت  1ماده »سهامی عام و خا  مستندًا به    های شرکت در  بندی:  جمع

شرکت ندارند    هایبدهی در قبال    مسئولیتی  گونههیچ آن است که سهامداران این شرکت شخصًا  رکت است. قاعدر کلی  شمبلغ اسمی سهام آنها در  
وز آن مبلغ  شرکت هن  در هنگام انحالل  باشد و    شده  پرداختدر هنگام تشکیل شرکت مقداری از سرمایه تعهد به   چنانچهباید توجه داشت    استثنائاً اما  

 را دارند.  نشدهپرداختتعهد شده ولی    مبلغ   بابت  سهامدارانمراجعه به  تعهد شده، پرداخت نگردیده است در این صورت طلبکاران شرکت حّق 
 

 م دود:  مسؤولیت شرکت با  درشرکاء   مسؤولیت -2
ی آن است  دارد، قاعده کلّ   مسؤولیتشرکت    ر دخود    سرمایۀمیزان  که مقرر داشته هر یک از شرکاء این شرکت فقط تا « تجارتق.   94ماده »مستندًا به  

 ات ذیل وارد است: اما بر این اصل استثنائ ت ندارندشرک هایبدهی در قبال   مسئولیتیکه شرکای این شرکت شخصًا 
کای آن در  ر در کنار نام شرکت نوشته شود. در غیر این صورت هر یک از ش  «محدود  مسؤولیت با  »بایستی    «ت.ق  95ماده  »ل: مستندًا به  استثناء اوّ 
 دارند.  تضامنی  مسؤولیت ، شرکت هایبدهی   قبال کّل 

شریک یا شرکایی که نام    غیر این صورتدر    نوشته شود.  از شرکاء در کنار شرکت  یکهیچ نبایستی نام    «ق.تجارت  95ماده  »  مستندًا بهم:  استثناء دوّ 
 تضامنی دارند.  مسؤولیتشرکت  هایبدهی ن نام آنها باشد در قبال کل  متضم  ،شرکت
با  سؤال شرکت  را    مسؤولیت :  شرکاء  از  یکی  نام  عنوانمحدود  مثال    به  برای  است.  نموده  انتخاب  خود  الف  مسؤولیتبا  »شرکت  نام  ،  «محدود 

 . در این صورت: تنام یکی از شرکای شرکت اس «الفکه »درحالی
 تضامنی دارد.  ها مسؤولیتبدهی الف. آن شریک در مقابل  ✓

 ها ندارد. در قبال بدهی  مسؤولیتی گونههیچ آن شریک  -ب
 مشترک دارد.  مسؤولیتآن شریک  -ج
 نسبی دارد. مسؤولیت آن شریک  -د

به   از شرکای شرکت    «ق.تجارت  98ماده  »استثناء سوم: مستندًا  قبال    مسؤولیتبا    هر یک  آورده محدود در  تض نقد  غیر   هایتقویم  نی  مامسؤولیت 
باید توّج  آوردر غیر نقد.    کّل   شرکت و نه ارزش    بدهی    ت است. نه مبلغ  اوالتفمابه   قبال مبلغ    درشرکاء در این مورد    تضامنی    مسؤولیت  ه داشت  دارند. 

 گرددمی آن معلوم  و پس از    شودمی. بعدًا شرکت صد میلیون بدهکار  کندمیتقویم  غیرنقد به ده میلیون    آوردر  عنوان  بهبرای مثال شرکتی ماشینی را  
 . باشدمیمیلیون  7شرکاء در قبال  تضامنی  مسؤولیتمیلیون بوده است. در این صورت  3ارزش واقعی آن ماشین 
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مواد   به  مستندًا  چهارم:  با    101و    100استثناء  تشکیل  هنگام  در  چنانچه  یا    ۀالشرکسهم   ، محدود  مسؤولیتق.تجارت  و  نگردد  پرداخت  نقد 
نقد    ۀالشرکسهم  این صورت  غیر  یا تسلیم نگردد، در  بوده و  شرکت  تقویم و  به عمل آنهاست    اشخاصیباطل  تضامنی    مسؤولیتکه بطالن مستند 
 دارند. 

الشرکه نقددد پرداخددت نگددردد و یددا شرکت، باطل باشد )یعنی سهم ق.ت 100به استناد مادر    ق.ت  97و    96نکتۀ پایانی: اگر به دلیل عدم رعایت مواد  
مسئولین بطددالن فقددط در قبددال خسددارت ناشددی از بطددالن  ق.ت 101باشد. مطابق مادر الشرکه غیرنقد، تقویم و تسلیم نشود( شرکت باطل میسهم
 ولیت تضامنی دارند نه در قبال کل بدهی شرکت.مسئ

 
 شرکاء در شرکت نسبی:  مسؤولیت -3

به   شرکت    مسؤولیت  «ق.تجارت   183ماده  »مستندًا  این  شرکای  از  یک  نسبت  هر  شرکت  ۀ الشرکسهم به  در    قابلیت اصطالحی    هیچ  است.  آنها 
  5یک از آنها به شرح ذیل از    هرتشکیل گردد و    «الف و ب و ج»یک شرکت نسبی بین    هرگاهبرای مثال    این اصطالح را ندارد.  جای  بهجایگزینی  

میلیون بدهی به بار آورد    100میلیون. چنانچه بعدًا شرکت    2  «ج»میلیون    2  «ب» میلیون.    1  «الف»میلیون سرمایه شرکت را تأمین نموده باشند:  
 پرداخت خواهند داشت.  یتمسؤولمیلیون  40  «ج»یلیون، م 40 «ب»میلیون،  20 «الف»

 هر یک از شرکت نسبی:  مسؤولیت: سؤال
 الف. تا میزان سرمایه آنها در شرکت است. 

 تضامنی دارند.  مسؤولیتب. 
 ندارند.   مسؤولیتی گونههیچ ج. 

 . کدامهیچ  د. ✓
شرکت دارای مسئولیت شخصی در قبال  دیون  این  گردند به دلیل اینکه شرکاء این  گویند شرکاء، شریک  ضامن قلمداد می نکته: در شرکت نسبی می 

 الشرکه در قبال دیون مسئول است. گویند هر شریکی به نسبت سهم باشند اصطالحًا می شرکت می
الشرکه در  یعنی اینکه هر یک از شرکاء به نسبت سهم   «نسبی بودن مسئولیت»مسئولیت نسبی و نامحدود است من ور از    ،نکته: در شرکت نسبی 

از   من ور  و  دارند  دیون مسئولیت  این مسئولیت»قبال  بودن  در هنگام    «نامحدود  نسبی  یعنی شرکاء شرکت  است  نامحدود  آن،  اینکه سقف  یعنی 
 پذیرند. دانند که در قبال چه مبلغی مسئولیت نسبی را میتشکیل شرکت نمی 

 شرکت تضامنی:   شرکاء در مسؤولیت -5
به   کّل   «تجارت .ق   116ماده  »مستندًا  قبال  در  شرکت  این  شرکای  از  یک  دارند   مسؤولیت  ،شرکت  هایبدهی   هر  توّج   اما  ؛تضامنی  داشت  باید  ه 

و دارایی شرکت کافی   آمده عمل  به شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد. ثانیًا امر تصفیه شرکت   اوالً مراجعه به شرکاء را دارند که  طلبکاران زمانی حّق 
 برای مدیون آن نباشد. 

است.    « مسؤولالف». برای مثال یک بدهی میلیونی وجود دارد و آقای  انفرادی حاکم خواهد بود  مسؤولیت    واحد باشد   ، مسؤوله داشت اگر  باید توّج 
اصطالحًا   این صورت  مسؤولیتمی در  چنانچه    انفرادی  گویند  اما  است  بحث    مسؤولینحاکم  این صورت  در  باشند  یا    مسؤولیتمتعدد  و  مشترک 

این بدهی باشند در این صورت بحث    « مسؤولالف و ب». برای مثال اگر یک بدهی یک میلیونی وجود داشته باشد و آقایان  گرددمی تضامنی مطرح  
آقایان    مسؤولیت اگر    گرددمییا تضامنی مطرح    مشترک   ولیتمسؤ از  باشد هر یک    ل ؤتومان مسو  000/500در قبال    « الف و ب»مشترک حاکم 
 ول خواهند بود. ؤدر قبال یک میلیون مس   «الف و ب»یان اق مسؤولیت تضامنی حاکم باشد هر یک از آند اما اگر هست

 
 :های تجاریشرکتداران در تنداد شرکا و سهام
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تنها باید در هنگام تشکیل شرکت رعایت شود بلکه رعایت نه  شدههای تجاری گفتهنکته: حداقلی که در خصو  تعداد شرکاء یا سهامداران در شرکت
 آنها در بقاء شرکت نیز الزامی است یعنی هیچ وقت شرکت نباید تعداد اعضایش کمتر از تعداد مقرر در قانون باشد.

اند های تک شریکی به رسددمیت شددناخته شدددهنکته: در حقوق ایران شرکت  تک شریکی به رسمیت شناخته نشده است اما در برخی کشورها شرکت
شده آن است که در برخی مواقددع  توان با یک شریک اقدام به تشکیل شرکت نمود، علت  اینکه وجود شرکت تک شریکی به رسمیت شناختهیعنی می

خواهد فقط مقداری از دارایی خود را در معددرض خطددر قددرار دهددد یعنددی اگددر خواهد بدون مشارکت دیگران شرکتی تشکیل دهد و مییک شخص می
فتد.  اتفاقی بیافتد نه برای کل دارایی شریک بلکه برای سرمایه موجود در شرکت بیا 

تبعۀ خارج باشند البته در مورد اتباع خددارجی ممنوعیددت مقددرر بایددد  های سهامی عام و خا  محتمل است تبعۀ ایران باشند یانکته: سهامدار  شرکت
 سهام را داشته باشند. % 49توانند مالکیت بیش از رعایت شود یعنی اتباع خارجی نمی

 عنوان سهامدار شرکت باشد. به تواندهای سهامی عام و خا  دولت نیز مینکته: در شرکت
ها مدیران باید از خددود سددهامداران انتخدداب گردنددد توانند محجور باشند زیرا در این شرکتمداران نمینکته: در شرکت سهامی عام و خا  همۀ سها

 فلذا به تعداد هیئت مدیره باید اشخا  حقیقی یا حقوقی واجد اهلیت برای تصدی مدیریت وجود داشته باشد.
 های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدودتعداد شرکاء در شرکت

توانددد شددریک ایددن شددرکت شریک ممکن است واجد اهلیت کامل باشد یا نباشد یعنی شخص محجددور هددم می ،ت با مسئولیت محدودنکته: در شرک
 باشد.

ای معتقدند با توجدده بدده تواند شریک این دو شرکت باشد یا خیر، عدهاختالف است که آیا شخص محجور می  نکته: در شرکت تضامنی و نسبی محّل 
چنددین  ق.ت 140و  139و مواد  136تواند شریک این دو شرکت باشد اّما با لحاظ بند و ماده مسئولیت سنگین شرکاء در این دو شرکت، محجور نمی

که راجع به موارد انحالل شرکت تضامنی و نسددبی بیددان حکددم  ق.ت 136شریک این دو شرکت باشد زیرا ماده تواند گردد که محجور میاستنباط می
اجددازه داده کدده اگددر سددایر شددرکاء  قانونگددذار 140و  139دانددد امددا در مددواد یکی از موارد انحالل ایددن شددرکت را حجددر شددریک می  «و»کند در بند  می

دیگر رضایت به بقاء شرکت داشته باشند شرکت منحل نشود و به حیات حقوقی خود ادامه دهددد ایددن   طرف و سرپرست شریک  محجور از طرفازیک
توانددد عنوان شریک شرکت تضامنی و نسبی باشد بنابراین باید گفت محجددور میپذیرد که شخص محجور بتواند بهمی  قانونگذاردهد که  امر نشان می

 در دو شرکت  تضامنی و نسبی نیز شریک باشد.
باشد لذا امکان دارد شرکتی تشکیل شود های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود ازآنجاکه انتخاب مدیر شرکت از خارج مجاز مینکته: در شرکت

 خود شرکتی تشکیل دهد و مدیریت آن را خود برعهده بگیرد. صغیر   که همۀ شرکاء آن محجور باشد مثاًل پدری برای دو فرزند  
عنوان شریک وارد این دو شرکت گردد زیرا در  به تواندبا مسئولیت محدود شریک شود اما در شرکت تضامنی و نسبی دولت نمی  واندتنکته: دولت می

 های شرکت به باد فنا داد.خزانۀ دولت را در خصو  بدهی تواناین دو شرکت، شرکاء مسئولیت شخصی دارند و نمی
 شود.هم رعایت می نیز اینجا  % 49ایران باشند و یا تبعۀ خارجه باشند البته ممنوعیت بیش از  نکته: شرکاء این سه شرکت محتمل است تبعۀ 

شرکت  ممّیزه:  نکته:  وجه   دو  با  مگر  هستند  حقیقی  اشخا   اهلیت  همان  دارای  حقوقی  اشخا   عنوان  به  یعنی  1ها  بالطبیعه  که  اموری  در   .
.  2ها منتفی است؛  ل ازدواج، طالق، رابطۀ ابوت، بنوت، حضانت، قیمومت در شرکت النفسه و به طور ذاتی مختص اشخا  حقیقی است مثفی

 (.  588و  588ها در اساسنامه و مقررات قانونی است )اهلیت شرکاء محدود به موضوع شرکت
 های سهامی: سهامداران در شرکتشرکاء و تعداد  -1
مقرر داشته: »تعداد شرکاء در شرکت سهام نباید کمتر از سه نفر باشد.« بدون تعیین اینکه آیا من ور سهام عام است یا سهامی    « ل.ا.ق.ت  3ماده  »

 مقرر داشته: « ل.ا.ق.تجارت  107ماده “خا ، از طرف دیگر 
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شرکت باشند. حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره    . اعضای هیأت مدیره الزامًا باید سهامدار«گرددای اداره می شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره»
نفر    5گردد که تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام حداقل  نفر باشد. از این ماده چنین استنباط می   5تواند کمتر از  در شرکت سهامی عام نمی 

 نفر است.  3هامداران در شرکت سهامی خا  منصرف به شرکت سهامی خا  خواهد بود یعنی اینکه حداقل تعداد س «ل.ا.ق.تجارت  3ماده »است. 
 سهامدار شرکت سهامی محتمل است شخص حقوقی باشند و یا شخص حقیقی. 

همچنین در مواردی که سهامدار شخص حقیقی است محتمل است سهامداران واجد اهلیت کامل باشد یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد و محتمل  
 جنون و سفیه باشد که در این صورت سرپرست قانونی انجام وظیفه خواهد کرد.است فاقد اهلیت کامل باشد یعنی صغیر، م

 های تضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدود: تعداد شرکاء در شرکت  -2
در باب حداکثر مرزی را    قانونگذارها یک از شرکتها دو نفر است. در هیچ ق.تجارت حداقل تعداد شرکای این شرکت  183و  116، 94مستندًا به مواد 

 تعیین نکرده است. 
شرکت  این  شرکاء  شرکت نکته:  این  شریک  که  مواردی  در  حقوقی.  شخص  یا  و  باشند  حقیقی  شخص  است  محتمل  حقیقی  ها  شخص  است  ها 

آیا در شرکت تضامنی و نسبی شخص فاقد اهلیت می اینکه  باشد. در  یا محتمل است فاقد اهلیت  تواند شریک  متحمل است واجد اهلیت باشد و 
 ن ر است. ن ر اقوی بر این است که اشکالی ندارد. شرکت باشد یا خیر. اختالف 

 
 تجاری:   هایشرکت موضوه فنالیت 

 سهامی عام و خا :  هایشرکت موضوع فعالیت  -1
  2ماده » زیرا   ؛عمال تجاری نباشدم عمال تجاری باشد و محتمل است م محتمل است  هاشرکت موضوع فعالیت این  «ل.ا.ق.تجارت  2ماده »مستندًا به 

 عمال تجاری نباشد. م شرکت سهامی را شرکت بازرگانی محسوب نموده و حتی اگر موضوع فعالیت آن  «تر ل. ا.ق.تجا
این   در  قرار دهد  اموال غیرمنقول  به  راجع  به معامالت  اشتغال  را  فعالیت خود  اگر یک شرکت سهامی موضوع    4ماده  »  به صراحتصورت  نکته: 

 .گرددمی تاجر قلمداد  ، سهامی آن شرکت   «ل.ا.ق.تجارت 2ماده » به صراحتاما  گرددنمی آن معامالت عمل تجاری قلمداد  « ق.تجارت
 قرار دهد:  غیرمنقولشرکت سهامی موضوع فعالیت خود را اشتغال به معامالت راجع به اموال  کهدرصورتی : سؤال

 .گرددمی هم شرکت تاجر است و هم عمل، عمل تجاری قلمداد  -الف
 .گرددمی  قلمدادمل، عمل تجاری  نه شرکت، تاجر است و نه ع  -ب

 .گرددنمیشرکت تاجر است اما عمل، عمل تجاری قلمداد  -ج ✓
 . گرددمی شرکت تاجر نیست اما عمل، عمل تجاری قلمداد  -د

 محدود:  مسؤولیتتضامنی، نسبی و با  هایشرکت موضوع فعالیت  -2
و    « ق.تجارت  2ماده »شده در  عمال تجاری باشد. موارد احصاء م الزامًا باید    هاشرکتموضوع فعالیت این   « ق.تجارت  183و    116،  94»مستندًا به مواد  

 عمل تجاری قلمداد شده است.  هاآپارتمان قانون تملک  5تجاری در ماده   هایشرکتبه قصد فروش برای    وسازساخت
با   یا  و  نسبی  تجاری است،    مسؤولیتنکته: چنانچه یک شرکت تضامنی،  از موضوع فعالیت شرکت که  روزمره خود غیر  امور  برای گذران  محدود 

 هم انجام دهد اشکالی ندارد. غیرتجاری عمال م 
با   یا  اگر یک شرکت تضامنی، نسبی و  به    ، محدود  مسؤولیت نکته:  را اشتغال    تواند می قرار دهد هر ذینفعی    غیرتجاری عمال  م موضوع فعالیت خود 

 شرکت را بخواهد.بطالن  درخواست
قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی  او اشتغال به عمل تجاری باشد، من ددور از عمددل تجدداری، اعمددال    1بندی: نکته: مطابق ماده  جمع

 ق.ت است. 2شده در ده بند  مادر ءتجاری احصا
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های تجاری اشتغال به عمل تجاری داشته باشددند اقتضای امر آن است که شرکتگردند های تجاری، تاجر قلمداد میشرکت که آنجا با این مقدمه از
در برخی موارد این اصل را رعایت ننموده است مثل شرکت سددهامی عددام و خددا ،  قانونگذار ئاً یعنی موضوع فعالیت آنها عمل تجاری باشد اما استثنا

 بازرگانی قلمداد نموده حتی اگر موضوع فعالیت آن عمل تجاری نباشد. شرکت سهامی را شرکت ق.تاصالح  ۀالیح 2زیرا در این شرکت مادر 
 2گردد، اّما ازآنجاکه مددادر غیرمنقول در هیچ صورتی عمل تجاری قلمداد نمی قانون تجارت معامالت  راجع به اموال    4صراحت  مادر  نکته: هرچند به

تددوان گفددت کدده موضددوع حتی اگر موضوع فعالیت آن، عمل تجاری نباشد لذا میشرکت سهامی را شرکت بازرگانی قلمداد نموده  ق.تالیحه اصالح  
گردد اما شرکت، تدداجر قلمددداد تواند معامالت راجع به اموال غیرمنقول باشد در این صورت عمل، عمل تجاری قلمداد نمیفعالیت شرکت سهامی می

 شود.می
 گردد.خاطر آن تشکیل می فعالیتی است که شرکت بهگوییم موضوع فعالیت شرکت، من ور ما عمده نکته: اینکه می

 تصریح دارد که موضوع فعالیت شرکت باید تجاری باشد. 94،183،116نکته: در این سه شرکت 
 سؤال: اگر شرکت از موضوع فعالیت خود که در اساسنامه بدان تصریح گردیده عدول نماید ضمانت اجرا چیست؟

 توان به این بطالن استناد نمود.ا در قبال اشخا  ثالث نمیضمانت اجرا بطالن آن عملیات است ام
 تواند معامالت راجع به اموال غیرمنقول باشد.های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود نمینکته: موضوع فعالیت شرکت

 نکته: باید بین دو مورد قائل به تمایز شد:
 غیرمنقول است. معامالت  اموال   معاملۀ راجع به غیرمنقول است و دیگری تسهیل   یکی خود  

ماده  3ملکی به صراحت بند  گردد اما تسهیل معامالتقانون تجارت عمل تجاری قلمداد نمی 4خود  معامله راجع به اموال غیرمنقول به صراحت  ماه 
 گردد.تجاری قلمداد می، عمل (های امالکیعنی اقدامات بنگاه) معامالت گردد یعنی داللی  عمل تجاری قلمداد می ق.ت 2

 های تجاری عمل  تجاری قلمداد شده است. برای شرکت  قصد فروش یا اجارهوسازبه ساخت  هاقانون تملک آپارتمان 5صراحت مادر نکته: به 
 

 تجاری:  هایشرکتدر   الشرکهسهم سهام یا    (وانتقالنقل )ن و  انتقال 
 در شرکت تضامنی:  الشرکهسهم  وانتقالنقل نحور   -1

 (. ءیعنی اتفاق آرا )در این شرکت رضایت تمامی شرکاء شرط است  الشرکهسهم  وانتقالنقلق.تجارت برای    123مستندًا به ماده 
شددرکت داند، آن اسددت کدده در وانتقال سهم الشرکه از شریکی به شریک دیگر رضایت سایر شرکاء را نیز الزم مییکی از دالیل مهمی که در بحث نقل

مراجعدده تضامنی اگر همۀ طلبکاران از باب مسئولیت تضامنی به یکی از شرکاء مراجعه نموده و کّل طلب را از او دریافت نماید این شددریکی کدده مددورد 
الشددرکۀ تواند سهمالشرکۀ هر یک از شرکاء به آنها مراجعه کند، اگر اجازه دهیم بدون رضایت سایر شرکاء، شریکی بتواند به نسبت سهمقرار گرفته می

ا شددریک انتقالالشرکه مالدهندر سهمخود را به شریک دیگر انتقال دهد این احتمال وجود دارد که شریک  انتقال الشددرکه، گیرندددر سهمدار بوده امددّ
امکان وجود دارد که شددریکی غیرَملیء باشد در این صورت بدیهی است که این موضوع در ارتباط سایر شرکاء با آن شریک مؤثر خواهد بود یعنی این 

 الشرکۀ آنها مطالبه نماید.که کّل بدهی شرکت را به طلبکاران داده است نتواند از سایر شرکاء به نسبت سهم
 های راه به شددرکتق.ت: این ماده در مقام بیان این مطلب است که اگر یکی از شرکاء از بدو امر در شرکت حضور نداشته و در نیمه  125تفسیر ماده  

های قبل از ورود خود های بعد از ورود خود مسئولیت تضامنی دارد بلکه در قبال کّل بدهیتنها در قبال بدهیداخل شود، این شریک جدیدالورود نه  
 نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

 در شرکت نسبی:  الشرکهسهم نحوه انتقال  -2
در واقع نحوه انتقال    .(اتفاق آراء )در این شرکت رضایت تمامی شرکاء شرط است    الشرکهم سه  وانتقالنقل ق.تجارت برای    123و    185مستندًا به مواد  

 باشد. الشرکه در شرکت نسبی مثل شرکت تضامنی می سهم 
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برای نقل  2نکته: در   را پیش   قانونگذارالشرکه  وانتقال سهم شرکت تضامنی و نسبی  از  هیچ مکانیسم خاصی  بیشتر  ننموده است لذا در عمل  بینی 
جلسۀ افزایش سرمایه برای ورود شریک به شرکت  جلسۀ کاهش سرمایه برای خروج شریک از شرکت و تن یم صورت تأسیس حقوقی تن یم صورت 

 نمایند. استفاده می
 محدود:  مسؤولیتدر شرکت با  الشرکهسهم  وانتقالنقلنحور   -3

 شود:   باید رعایت شرکت شرایط ذیل   در این الشرکهسهم  وانتقالنقل  برای
 درآید.  نام بیاعم از بانام یا   وانتقالنقل به شکل اوراق تجاری قابل   تواندنمی شرکاء در این شرکت   الشرکهسهم  «ق.تجارت 102ماده »مستندًا به  -الف

وانتقال  ها ورقۀ سهم را سندی قابل نقل الیحه اصالح قانون تجارت در این شرکت  24در ماده    قانونگذارهای سهامی عام و خا  که  برعکس  شرکت
با مسئولیت محدود    102باشد در ماده  وانتقال جزو ذات این ورقۀ سهم میتوصیف نموده یعنی قابلیت نقل  درست نقطۀ    قانونگذارق.ت در شرکت 

 نام درآید. وانتقال اعم از بانام و بیتواند به شکل اوراق تجاری قابل نقل الشرکۀ شرکاء نمی قابل  آن عمل نموده و بیان نموده سهم م
3ن بایستی دارندگا الشرکهسهم  وانتقالنقل برای   «ق.ت  102ماده »مستندًا به  -ب

4
 سرمایه که دارای اکثریت عددی نیز باشند، موافق باشند.  

 % 10(  ه  % 75( د  % 5(   ج % 5( ب  % 5مثال: الف( 
 نفر   3 شودمی  عددی: اکثریت  /  % 75 شودمی اکثریت سرمایه: 

نی، نه سهامی و  مادر هیچ شرکت دیگری، نه تض   باشد  میدر این شرکت باید با سند رس  الشرکهسهم  وانتقالنقل  «ق.تجارت 103ماده »مستندًا به  -ج
 نه هیچ شرکت دیگری چنین حکمی وجود ندارد. 

وانتقال سهم الشرکه تن یم سند رسمی را الزم دانسته است اّما در عمل این ماده خیلی مورد استفاده واقع  ق.ت برای نقل   103نکته: هرچند مادر  
 شود. جای این ماده از تأسیس حقوقی کاهش سرمایه و افزایش سرمایه استفاده می شود یعنی به نمی 

ق.تجارت شامل چه کسانی است؟ آیا فقط شامل اشخا  ثالث    123و    102غیر و انتقال به دیگری در مواد    به: من ور از دو اصطالح انتقال  سؤال
  مسؤولیت تضامنی، نسبی و با  )  هاشرکت آیا اگر شریکی در این    دیگر عبارت  به امل خود شرکاء؟  است یا اینکه هم شامل اشخا  ثالث است و هم ش

به ن ر اقوی بلی  رعایت شود؟ بنا  ق.ت   123و    102ت مقرر در مواد  اکثری  باز بایستی شریک دیگر انتقال دهد    خود را به  الشرکهسهم بخواهد    (محدود
دیگری  خود را به    الشرکهسهم  خواهدمی محتمل است ورود سایر شرکاء به شرکت شخصیت واالی شریکی بوده و که در حال حاضر    گویندمی زیرا  

 ی مخالف این انتقال متضرر خواهند شد.قال به عمل آید در این صورت شرکادهد. اگر اجازه دهیم بدون رضایت سایر شرکاء این انت انتقال
 شرکت سهامی عام: نحور انتقال سهام در  -4

 می منوط به موافقت مدیران و یا مشروط به اجازه مجامع عمو  تواندنمی سهام در این شرکت آزاد بوده و    وانتقالنقلل.ا.ق.تجارت    41مستندًا به ماده  
 . باشد

 .گرددمیتقسیم  نامبی و سهام  بانامسهامی به سهام  هایشرکت نکته: سهام 
شرکت قرار دارد. این  بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. این دفتر در خود    بانامسهام    وانتقالنقل .ا.ق.تجارت  ل  40ماده  نکته: مستندًا به  

 . باشدمیی که بدون ثبت در این دفتر بعمل آید هم از ن ر اشخا  ثالث و هم از ن ر شرکت باطل و کأن لم یکن وانتقالنقل اشته هر ماده مقرر د
 .آیدمی با قبض و اقباض بعمل   نامبی  وانتقالنقل نکته: 
 آن است که: نامبی چیست؟ مزایای سهام  نام بی یب سهام معا : مزایا وسؤال

 است.  پذیر امکانبا قبض و اقباض تشریفات نیست و به سهولت یعنی  تابع آن  وانتقالنقل  :اوالً 
 . نیست  پنهانی است که کسی از وجود آن مطلع داراییدارای  نامبی ثانیًا: دارندر سهام  

است زیرامتصرف مالک شناخته    دشواردر امانت اثبات مالکیت آن بسیار    یا خیانت   سرقت و   مفقود شدن و  در صورت که    ست ا   آن  نامبی عیب سهم  
 .شودمی

 ل سهام در شرکت سهامی عام:وانتقابندی و چند نکته وسؤال راجع به نقلجمع
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نام با قبض و اقباض است یعنی نه تابع تشریفات است و وانتقال  سهام  بیگردد. نقلنام تقسیم مینکته: سهام شرکت سهامی عام به سهام بانام و بی
 تواند منوط به موافقت مرجع خاصی باشد.نه می

الیحدده اصددالح  41ه باشد؟ ماده هامی عام منوط به موافقت مدیران یا اجازر مجمع عمومی شدتواند در شرکت سوانتقال سهام بانام میسؤال: آیا نقل
 وانتقال سهام آزاد است.پاسخ منفی به این سؤال داده است یعنی نقل ق.ت

وانتقددال سددهام اصالح بله یعنی نقلالیحه    40وانتقال سهام بانام رعایت تشریفاتی الزم است یا خیر؟ تابع ماده  سؤال: آیا در شرکت سهامی برای نقل
 بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد.

الیحه اصالح هر انتقالی که بدون رعایت شددرایط  40الیحه اصالح چیست؟ مطابق قسمت آخر مادر    40سؤال: ضمانت اجرای عدم ثبت وفق ماده  
 فوق بعمل آید از ن ر شرکت و اشخا  ثالث فاقد اعتبار است.

توانددد در تواند از شرکت مطالبۀ سود نماید همچنددان کدده نمیبنابراین اگر کسی با یک سند عادی، سهام سهامداری را بخرد به استناد این نوشته نمی
ثبددت سددهام  نام خددود در دفتددرعنوان یک دلیل در دادگاه اقامۀ دعوی نماید و الزام شرکت را به ثبتبه  تواندجلسات مجامع عمومی شرکت کند اّما می

 بخواهد.
تواند با استناد به این سند عادی در جلسات مجامع عمومی  تواند از شرکت مطالبۀ سود نماید همچنان که نمی پس با استناد به این سند عادی نمی

نام  خواستی مبنی بر الزام به ثبت   دهنده و شرکت دادتواند این سند عادی را به عنوان دلیل خود قرار داده و در دادگاه علیه انتقال حاضر گردد اما می 
 خود در دفتر ثبت سهام شرکت بنماید. 

دهندر سهام، کّل مبلغ اسمی سهم را پرداخت باید بین دو مورد قائل به تمایز شد، مورد اول اینکه، انتقال  چه کسی باید دفتر ثبت سهام را امضا کند؟
م اینکه در هنگام انتقددال باشد. مورد دوّ گیرنده نمیانتقال  کند و نیازی به امضایکفایت میتنهایی  به  دهندهنموده است در این صورت امضای انتقال

گیرنده، دفتر سددهام را امضددا دهنده و هم انتقالدهنده هنوز کّل مبلغ اسمی سهم را پرداخت ننموده است در این صورت هم باید انتقالسهام، انتقال
 نمایند.

ماندددر مبلددغ نشده، بعد از انتقال سهام، پرداخددت  باقیام در شرکت سهامی هنوز مقداری از مبلغ اسمی سهم پرداختسؤال: اگر در هنگام انتقال سه
وانتقال پرداخت نشددده، انتقددال انتقال گیرنده، به همین دلیل است که اگر کّل مبلغ اسمی سهم در هنگام نقل  اسمی سهم بر عهده چه کسی است؟

 مضاء کند.گیرنده باید دفتر سهام را ا 
پذیر است بلکه بعد از انحددالل نیددز تددا تنها تا لح ۀ انحالل شرکت امکانوانتقال سهام نهنقلاست؟  پذیروانتقال سهام تا چه زمانی امکانسؤال: نقل

 باشد.جا میشخصیت حقوقی شرکت تا لح ه خاتمه امر تصفیه پابر  ل.ا.ق.ت 208پذیر است زیرا مطابق ماده خاتمۀ امر تصفیۀ شرکت امکان
معاملددۀ ایددن  پددذیر اسددت؟اند از چه طریقددی امکانهای سهامی عامی که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهوانتقال سهام شرکتسؤال: نقل

 پذیر است.قبیل سهام فقط از طریق بازار بورس اوراق بهادار امکان
اند الزامددًا تمددام سددهام، سددهام بانددام اسددت و هددیچ سددهم ار بورس اوراق بهادار وارد شدههای سهامی عامی که در باز نکته: باید توجه داشت در شرکت

 ها وجود ندارد.نامی در این شرکتبی
توانددد مسددتقیمًا اقدددام بدده خریدددوفروش سددهام ایددن اند، شددخص میهای سهامی عامی که در بازار بورس اوراق بهددادار داخددل شدددهسؤال: آیا شرکت

ای در بازار بورس اوراق بهادار بدون ها باید از طریق کارگزار بورس باشد یعنی هیچ معامله، الزامًا خریدوفروش سهام این شرکتخیر  ها بنماید؟شرکت
 باشد.دخالت کارگزار بورس، قابل انجام نمی

وانتقال سهام بددا صادر کرده است، نقلنامۀ موقت سهام شده است و شرکت برای سهامداران گواهینهایی که هنوز ورقۀ سهم صادر  نکته: در شرکت
ورقۀ سهم در اختیار دارد   ،دهندهوانتقال سهام گفتیم، تفاوت نخواهد کرد انتقالپذیر است و همه شرایطی که برای نقلاین گواهی  موقت  سهم امکان

 نامۀ موقت سهام.یا گواهی
 باشد. وانتقال سهام ممتازه مثل سهام عادی می نکته: نقل 
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 سهام در شرکت سهام خا :  وانتقاللنقنحور   -5
منوط به موافقت مدیران و یا    تواندمیسهام در شرکت سهامی خا     و انتقال  نقلمفهوم مخالف گرفته و معتقدند    ل.ا.ق.ت  41قوقدانان از ماده  ح

داشته باشند یا اینکه هر    کننده قانع برای مخالفت خود دلیل    بایستیاینکه آیا مدیران و مجامع عمومی    در  اما  باشد  می مشروط به اجازه مجامع عمو
  ند داشته باش  کنندهقانع وی این است که مدیران و مجامع عمومی بایستی برای مخالفت خود دلیل  اقنباشد. ن ر    کنندهقانع ولو اینکه    توانندمی دلیلی  

این وصف    تواننمی   کنندهقانع لذا با دلیل  قلمداد نموده است.   وانتقالنقل   قابل ورقۀ سهم را ذاتًا سند  ل.ا.ق.ت 24م ماده  در قسمت دو  قانونگذارزیرا  
 را از آن سلب نمود. 
ن یا  ا میلیون تومان به ثالث انتقال دهد. مدیر   20سهام خود را در شرکت سهامی خا  به مبلغ    خواهدمی : سهامداری  کننده قانع مثال برای دلیلی  
 « سهام را به همان مبلغ، به خود ما انتقال دهید» :گویند میمجامعه عمومی 

را به مبلغ    خواهدمیشرکت سهامی خا     سهامدار:  کنندهقانع مثال برای دلیل غیر   ثال  20سهام خود  یا مجمع  ا   ث میلیون به  نتقال دهد. مدیران 
:  دارندمیو یا اظهار    « سفتۀ سه ماهه دریافت کنیدسهام را به همان مبلغ به خود سهامداران انتقال دهید اما بابت ثمن،  »:  دارندمیعمومی اظهار  

 «انتقال دهید. سهامدارانبه   میلیون 15سهام را به مبلغ »
با مراجعه  تواندمیگیرنده  انتقال و یا ثالث   دهنده انتقالباشد آن  کنندهقانع ، دلیلی غیر وانتقالنقل چنانچه دلیل مدیران و یا مجامع عمومی برای   نکته:

 گیرنده را به اثبات رساند. انتقال  بودن دلیل، مالکیت ثالث    کنندهقانع غیر   به دادگاه و اثبات  
بانام و    در باب همه مواردی را که  نکته:   به سهام  بند پیشین    نامبی و    بانامسهام    وانتقالنقل و نحور    نامبیتقسیم سهام  در شرکت سهامی عام در 

 گفتیم در اینجا هم قابلیت اعمال دارد.
 :بندیجمع 

بددا قددبض و اقبدداض اسددت و تددابع هددیچ  منددابی وانتقال سهامگردد. در سهامی خا  نیز نقلنام تقسیم میدر این شرکت نیز سهام به سهام بانام و بی
 تواند منوط به اجازر مرجع خاصی باشد.تشریفاتی نیست و نمی

الیحه اصالح ق.ت باید در  40، تابع تشریفات است یعنی مطابق مادر بانام وانتقال سهامنکته: در شرکت سهامی خا  نیز همانند سهامی عام، نقل
 دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد.

الیحدده اصددالح قددانون   41وانتقال سهام آزاد است یا خیر؟ یعنی نحددور إعمددال مدداده  در شرکت سهامی خا  نیز همانند سهامی عام، نقل  سؤال: آیا
 تجارت در شرکت سهامی خا  به چه نحو است؟

کنیم که اصل با توّجه به تعریف می باید بین دو مورد قائل به تمایز شویم، مورد اول اینکه اساسنامۀ شرکت ساکت است در این صورت به اصل مراجعه
تواند منوط به اجازر مدیران و یا مجمع عمومی باشددد. مددورد دوم اساسددنامۀ وانتقال سهام است و نمیالیحه اصالح آزادی نقل  24ورقۀ سهم در ماده  
 41وقدددانان بددا اسددتفاده از مفهددوم مخددالف مدداده وانتقال سهام را منوط به اجازر مدیران و یا اجازر مجمع عمومی بکند. به ن ر حقشرکت بخواهد نقل

رغم وجود چنددین حکمددی در اساسددنامه، مدددیران و مجددامع عمددومی بایددد بددرای مخالفددت خددود دلیددل الیحه اصالح ق.ت این امر مجاز است اّما علی
 وانتقال شوند.کننده مانع نقلتوانند با دلیل غیرقانعکننده داشته باشند و نمیقانع

اگر در یا مجامع عمومی به استناد اساسنامه و مفهوم مخالف مادر    نکته:  با دلیل غیرقانع   41شرکت سهامی خا ، مدیران  کننده مانع  ل.ا.ق.ت 
وانتقال  ل.ا.ق.ت که ورقۀ سهم را ذاتًا سندی قابل نقل   24توان به دادگاه مراجعه نمود و با استناد به اینکه مطابق مادر  وانتقال سهام شوند مینقل
 وانتقال سهام شد، الزام شرکت را به اعتبار انتقال سهام خواستار شد. کننده مانع نقل توان با دلیل غیرقانع سته و نمی دان

 
 تجاری: هایشرکت اعضای شرکت در ن و  اتخاذ تصمیم 

 
 های تضامنی و نسبی:اتخاذ تصمیم توسط شرکاء در شرکت
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ا در مددادر در این دو شرکت نّص صریحی وجود ندارد که به ق.ت  122طور کّلی اکثریت خاصی را راجددع بدده همددۀ امددور شددرکت بیددان نمددوده باشددد امددّ
وانتقددال سددهم بددرای نقل قانونگددذارق.ت  123بینددی نمددوده همچنددین در مدداده الشرکۀ غیرنقدی را با رضایت تمامی شرکاء پیشتقویم سهم  قانونگذار

ق.ت برای تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، رضایت تمامی شددرکاء را الزم   135بینی کرده است. در ماده  رکه، رضایت تمامی شرکا را پیشالش
ماده،  4گردد در این بند ب برای انحالل شرکت، باز رضایت تمامی شرکاء را الزم دانسته است، همچنان که مالح ه می  136دانسته است و در ماده 

شرکت  تضامنی  2توان چنین نتیجه گرفت که در سایر موارد نیز برای اتخاذ تصمیم در برای اتخاذ تصمیم، اتفاق آراء را الزم دیده است؛ می  انونگذارق
 باشد.و نسبی، اتفاق آراء شرط می

بینی نمایند؛  توانند در اساسنامه خالف آن را پیش گوییم برای اتخاذ تصمیم، اتفاق آراء شرط است، یک قاعدر آمره نیست و شرکاء مینکته: اینکه می 
شرکت  دو  این  در  قانون  در  هرچند  سهم   ،همچنین  صاحبان  عمومی  به مجامع  پیش نحوی الشرکه  اینجا  در  شده  مقرر  سهامی  شرکت  در  بینی  که 

 بینی بنماید. تواند این مجامع را نیز پیش نگردیده اّما اساسنامۀ شرکت می
 

 در شرکت با مسئولیت محدود:نحوه اتخاذ تصمیم 
 ق.ت راجع به سایر موارد. 106ق.ت راجع به تغییر در اساسنامه، ماده  111ماده 

الشرکۀ آنها بیش از نصف سرمایه باشد ضروری است ای از شرکاء که سهمق.ت در بند ب برای انحالل این شرکت، تصمیم عده  114نکته: در ماده  
 باشد.چهارم  سرمایه که دارای اکثریت  عددی نیز باشند، ضروری میالشرکه، رضایت  دارندگان  سهوانتقال سهمنقلق.ت برای  102و در ماده 

 سؤال: در شرکت با مسئولیت محدود، تصمیمات با چه اکثریتی اتخاذ خواهند شد؟
ر دوم )مگر اینکدده در سددؤال تصددریح شددود موضددوع مددورد ق.ت با اکثریت حداقل نصف سرمایه در بار اول و با اکثریت عددی در با  106مطابق ماده  

 باشد.(می الشرکهوانتقال سهمنقلو یا  انحاللو یا  تغییر اساسنامهاتخاذ، راجع به 
ها، قاعدر آمره نیستند و قابل تغییرنددد یعنددی هددم قابددل افزایشددند و هددم قابددل نکته مهم: اصل بر آن است که در شرکت با مسئولیت محدود، اکثریت

 اهشند.ک
امتیاز سهم ممتازه می توانیم سهام ممتازه را پیشهای سهامی میهمچنان که در شرکت  با سایر  بینی نماییم و  تواند داشتن رمی بیشتر در مقایسه 

داشته باشند به  سهام باشد به همین ترتیب در شرکت با مسئولیت محدود نیز امکان دارد در اساسنامه مقرر شده باشد برخی از شرکاء، آراء بیشتری  
ماده   که  بوده  دلیل  نسبت سهم   107این  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  در  شرکاء  داشته  مقرر  حّق ق.ت  دارای  می  الشرکه  اینکه  رمی  مگر  باشند 

 بینی نموده باشد. اساسنامۀ شرکت خالف این ترتیب را پیش 
 تمایز شد. قائل به  دو مورد بین  شرکت برای اتخاذ تصمیم باید  در این بندی: جمع

ت یا  ق.تجارت بایستی دارندگان    111به ماده    غییر در سرمایۀ شرکت باشد مستنداً مورد اول: چنانچه اتخاذ تصمیمی راجع به تغییر مواد اساسنامه و 
3لحداق

4
 اکثریتی برخالف این مقرر دارد.  تواندمیسرمایه که دارای اکثریت عددی نیز باشند، موافق باشند. اساسنامۀ شرکت  

ق.تجارت اتخاذ تصمیم با اکثریت دارندگان حداقل نصف سرمایه به عمل    106مورد دوم: چنانچه اتخاذ تصمیم در سایر موارد باشد مستندًا به ماده  
. در بار دوم تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ خواهد  گردندمی ار اول این اکثریت حاصل نگردد شرکاء برای بار دوم دعوت . چنانچه در بآیدمی

 دیگری را مقرر دارد. هایاکثریت  تواندمی که دارای اکثریت سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت  هرچند شد. 
مستنداً  ماده    نکته:  با    107به  شرکت  در  شرکاء    سؤولیتمق.تجارت  از  یک  هر  مگر    الشرکهسهم میزان  به  محدود  رمی هستند  دارای    اینکه خود 

 اساسنامه خالف آن مقرر دارد. 
در خصو  نحور تشکیل و اکثریت الزم برای تشکیل مجامع عمومی بحثی به میان نیاورده اما    قانونگذار محدود نیز    مسؤولیت شرکت با    در   :نکته

 هر تصمیمی راجع به این موضوع اتخاذ نماید.  تواندمی اساسنامه شرکت 
 سهامی عام و خاص: هایشرکتن و  اتخاذ تصمیم در  -3
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این   در  )از طریق سه    هاشرکت اتخاذ تصمیم  به عمل    (العادهفوق و مجمع عمومی    مؤسسمجمع عمومی    ، یاد عمومی عمجمع  مجمع عمومی 
 :گرددمی اتخاذ تصمیمی اشاره  الزم جهتاین مجامع و اکثریت الزم جهت تشکیل و اکثریت  تک  تککه در ذیل به صالحیت  آیدمی

 صالحیت مجامع عمومی: 
 مؤسس صالحیت مجمع عمومی  -1

 ند بیان شده است:بل.ا.ق.ت در چهار   74صالحیت این مجمع در ماده 
اول و   و   نویسیپذیره   احراز  :بند  اقدامات    تأمین سرمایه شرکت  اقدام مجمع عمومی    : مؤسسینتصویب  آیا    بررسی آن است که    مؤسس اولین  نماید 
یا خیر؟  مؤسسین  ن ر  موردسرمایۀ   و مبلغی که    بایستمیمبلغی که    همچنین  تأمین شده است  تأدیه گردد  به    بایستمینقدًا  به آن، تعهد  نسبت 

 صحیحًا صورت پذیرفته است یا خیر.  پرداخت به عمل آید آیا 
را تصویب    مؤسسینبایستی اقدامات   مؤسس. مجمع عمومی  اندآورده اقداماتی را بعمل    مؤسسین   ، مؤسسکه قبل از تشکیل مجمع عمومی    دانیممی
در غیر  نم به ماده    مؤسسینهمۀ    این صورت اید  قبال   ل.ا.ق.ت  23مستندًا  اقدام  تصویب   در  برای مثال ممکن  ماتض   مسؤولیتشده  نآن  دارند.  نی 

نمایند    مؤسسین  است آن لح ه مصرف    هاییهزینهادعا  تا  که  میلیون  کردهرا  است مجمع عمومی    باشد میاند صد    10فقط    مؤسساما محتمل 
 نی دارند. ماتض  مسؤولیتمیلیون مازاد  90در قبال    مؤسسیننماید. در این صورت خود   تصویبمیلیون آن را 

  مؤسسین ولی    مؤسسین است متشکل از پذیره نویسان و  ایجلسه   مؤسس متفاوت است زیرا مجمع عمومی    مؤسسین با    مؤسس نکته: مجمع عمومی  
 . نمایندمیانی هستند که در ابتدا برای تهیه مقدمات تشکیل شرکت اقدام سک

 اصالح آن: عنداللزومبند دوم: تصویب اساسنامه و 
مؤسسین  اساسنامۀ پیشنهادی    ؤسسمتوجه داشت قبل از آنکه مجمع عمومی    یددر اساسنامه را دارد. با همه گونه تغییر    حّق   مؤسس مجمع عمومی  

اصطالحاً  نماید  تصویب  اساسنامه    آن به    را  عمومی    گویند میطرح  مجمع  تصویب  از  پس  آن  مؤسساما  به  و  شده  برداشته  آن  از  طرح  عنوان   ،
 .گرددمیاساسنامه اطالق 

 بند سوم: انتخاب مدیران و بازرسان
 کثیراالنتشار بند چهارم: تعیین روزنامه 

و هم مجمع عمومی عادی هر دو صالحیت    مؤسسهم مجمع عمومی    کثیراالنتشارانتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامۀ    در خصو   :نکته
است    کثیراالنتشاراولین روزنامۀ    برای انتخاب اولین مدیران، اولین بازرسان و  مؤسسدارند اما تفاوت امر در این است که صالحیت مجمع عمومی  

 . باشدمی بعدی  کثیراالنتشار هایروزنامه بازرسان بعدی و   ، ان بعدیدیر اما صالحیت مجمع عمومی عادی برای انتخاب م
در شرکت سهامی خا  الزامی نبوده و در صورت عدم تشکیل این مجمع،    مؤسسل.ا.ق.تجارت تشکیل مجمع عمومی    82به ماده    : مستنداً نکته

 . دهندمی ل. ا.ق.تجارت انجام  20یق اعمال ماده طر وظایف را از 
 باز است.  چیز  همه در اتخاذ تصمیم راجع به  مؤسسعمومی  مجمعدست  گرددمیمالح ه  همچنان که : نکته
، در خصو  تشکیل شرکت  و در آن مجمع  گرددمی تشکیل    بار یک   برای در صورت واجد شرایط قانونی بودن فقط    مؤسس : مجمع عمومی  نکته

 . نماید می اتخاذ تصمیم 
هایی شرکت سهامی به ثبت نرسد هر یک از مؤسسین در قبال هزینه ،الیحه اصالح ق.ت 19نکته: اگر در موعد مقرر یعنی تا شش ماه مقر در ماده 

 که صرف شده است مسئولیت تضامنی دارند.
های غیرنقد به تصویب مجمع نرسد و یا مزایایی که مطالبه شده بدده تصددویب مجمددع نرسددد، تکلیددف نکته: اگر در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس آورده

 چیست؟
گردد، در این فاصله اشخاصی که ای که از یک ماه تجاوز نکند، تشکیل مین صورت، جلسۀ دوم مجمع به فاصلهالیحه اصالح در ای  79مطابق ماده  

نقد کرده و مبالغ الزم را بپردازند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبددۀ آنهددا  خود را تبدیل به تعهد   غیرنقد   توانند تعهد  آوردر غیرنقد آنها تصویب نشده می
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توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت بمانند، در غیر این صورت اگر به تصمیم مجمع تسلیم نشوند، تعهد آنددان باطددل شددده و سددایر تصویب نشده می
 توانند سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را تأدیه نمایند.پذیره نویسان می

تی که از یددک مدداه تجدداوز نخواهددد کددرد مّد  ۀمجمع به فاصل ۀمین جلس، دوّ های غیرنقد و مزایایی که مطالبه شده تصویب نگردد: هرگاه آورده79ماده  
مزایا به ن ر مجمع تسلیم نشوند، تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل و سایر  کنندگان  آوردر غیرنقد و مطالبه  که صاحبان  تشکیل خواهد شد درصورتی

 تأدیه نمایند.توانند سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را یپذیره نویسان م
ل بایددد در صددورت نیدداز طددرح اساسددنامه را ای معتقدند مجمع عمومی مؤسس اوّ ن ر دارند، عدهبند دوم حقوقدانان اختالف  74نکته: در تفسیر ماده  

الح آن را ندارد زیددرا اص  ل اساسنامه را تصویب کرد دیگر بعدًا حّق اوّ   ،اصالح کند بعد آن را تصویب کند به اعتقاد این عده اگر مجمع عمومی مؤسس
آن اسددت کدده ازآنجاکدده  بددر ترباشد. ن ر قددویل.ا.ق.ت می 83العاده مطابق ماده این امر تغییر در اساسنامه است و در صالحیت مجمع عمومی فوق

ل تصددویب نماید یددا اینکدده اوّ ل آن را اصالح کند و بعدًا تصویب کند که اوّ باشد هیچ تفاوتی نمیمجمع عمومی مؤسس دارای اختیارات تام و کامل می
 کند، بعدًا اصالحات الزم را در آن بدهد.

 : النادهفوقصالحیت مجمع عمومی  -2
 .ق.تجارت صالحیت این مجمع در سه مورد بیان شده است: ا ل.  83در ماده 

 تغییر در مواد اساسنامه  -الف
 کاهش یا افزایش سرمایه( )تغییر در سرمایه شرکت  -ب
 انحالل قبل از موعد  -ج

 غیر از موارد فوق، موارد دیگری نیز به طور پراکنده در قانون احصاء شده است: 
 ل.ا.ق.تجارت اعطاء مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه 56مستندًا به ماده  -د
البته باید توجه داشت اساسنامۀ شرکت در هنگام تصویب از ناحیۀ مجمع عمومی    42به ماده    مستنداً   -ه ل.ا.ق.تجارت ترتیب دادن سهام ممتازه. 

 ممتازه بیان حکم نماید.  سهامراجع به  تواندمی نیز  مؤسس
 ل.ا.ق.ت  278به ماده   ت سهامی خا  به سهامی عام مستنداً شرک تبدیل -و
که شرکت به پول نیاز دارد پس از اوراق را جهت ارائه به مردم    شودمیزان سهام شخص است اما اوراق قرضه زمانی چاپ  یم   ص  خ  َش سهم م    رقم)

 تا به او پول قرض دهند.(   کندمیچاپ 
 نام به بانام نام و بیتبدیل سهام بانام به بی  -ز

العاده اعددالم نمددوده، داللددت بددر ایددن ندددارد کدده ایددن صالحیت مجمع عمومی فوقل.ا.ق.ت فقط »انحالل  قبل از موعد« را در  83نکته: اینکه ماده  
الیحدده اصددالح ق.ت کدداماًل مشددهود اسددت کدده مرجددع صددالح در خصددو    201بعد از موعد« صالح نیست زیرا از ماده    مجمع در خصو  »انحالل  

 باشد.می العادهانحالل بعد از موعد باز مجمع عمومی فوق
سال قید شده باشد امکان دارد این شرکت چند ماه یا حتی چنددد سددال بعددد از  5شرکت    فعالیت    ت  شت اگر در اساسنامۀ شرکتی مّد نکته: باید توجه دا 

رف انقضددای مددّد ندد شددرکت بنمای العاده اقدام به تمدید حیات  حقددوقی  انقضای آن پن  سال با تشکیل مجمع عمومی فوق ت د بنددابراین در عمددل بدده صدد 
 العاده، شرکت را منحل شده قلمداد نمود.ر حکم دادگاه و یا بدون تصمیم مجمع عمومی فوقتوان بدون صدو نمی

الیحه اصالح ق.ت صالحیت  تغییر در خصوصیات سهام ممتازه و یا سلب امتیاز از  42العاده مطابق مادر نکته: باید توجه داشت مجمع عمومی فوق
 گونه سهام قباًل موافقت خود را با تغییر یا سلب امتیاز اعالم نموده باشند.این  دارندگان بیش از نصف  سهام ممتازه را دارد البته مشروط به اینکه قبالً 

 باشد.می العادهنام به بانام نیز در صالحیت مجمع عمومی فوقنام و بیالیحه اصالح ق.ت تبدیل سهام بانام به بی 43نکته: مطابق ماده 
باشد زیرا تغییر در خصوصددیات سددهام می  العادهالیحه اصالح ق.ت مجمع عمومی فوق  93من ور از مجمع عمومی در ماده  تر  نکته: بنا به ن ر قوی

 گردد.منجر به تغییر در اساسنامه می
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باید توّج  یف  گردد، این مجمع پس از انجام وظا بار تشکیل میه داشت مجمع عمومی مؤسس در طول حیات حقوقی شرکت، فقط برای یک نکته: 
شود و  قانونی و تشکیل شرکت دیگر مجددًا امکان تشکیل ندارد )البته امکان دارد در بار اول و دوم اکثریت قانونی برای تشکیل این مجمع حاصل ن

 مجمع عمومی عادی امکان دارد به دفعات متعدد تشکیل گردد.(  العاده واین مجمع در بار سوم تشکیل شود اما هریک از مجامع عمومی فوق
 صالحیت مجمع عمومی عادی: -3

راجع به همۀ موارد را دارد به جز    تصمیمیعنی اینکه این مجمع صالحیت اتخاذ   باشدمیصالحیت این مجمع عام    ،ل.ا.ق.تجارت  86مستندًا به ماده  
باشد. البته حکم قضیه در باب انتخاب مدیران و بازرسان در فوق    العادهفوق و یا مجمع عمومی    مؤسساینکه در صالحیت خا  مجمع عمومی  

 توضیح داده شد. 
بنماید من ور   مؤسسیا عادی یا  العادهفوق بدون اینکه تصریح به  کار بردهاصطالح مجمع عمومی را به  قانونگذارکه   ی به اتفاق موارد  نکته: در قریب

 . باشدمیمجمع عمومی عادی 
 : بر دو نوع است : مجمع عمومی خود نکته

 مجمع عمومی عادی ساالنه -الف
 العادهفوق ر مجمع عمومی عادی به طو -ب

در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب ترازنامه و اتخاذ    باریک همان مجمع عمومی عادی است که سالی    ساالنه   عادی   مجمع عمومیمن ور از  
 .گرددمی تشکیلتصمیم راجع به سایر موارد  

در  در اساسنامه برای اتخاذ تصمیم  همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از موعد مقرر    العادهفوق مجمع عمومی عادی به طور  من ور از  
 .شودمیصالحیت مجمع عمومی عادی است تشکیل  درکه برای شرکت حادث گردیده و  مسائلی  خصو 

 یکسان است. العادهطور فوق به : اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی عادی نکته
با    العادهمجمع عمومی فوق   ید : نبا نکته از هم جا    این   . اشتباه گرفت  العادهفوق مجمع عمومی عادی به طور  را    هایصالحیت با    هستند دو کاماًل 

 جداگانه. 
العاده یک شرکت، برای  و مجمع عمومی عادی به طور فوق   العادهفوق مجمع عمومی  »:  خوانیممی االنتشار  ها کثیر : در برخی موارد در روزنامه نکته

است دعوت کرده  را  سهامدارانش  روز  شرکت  »:  خوانیممی  یا   .«یک  عمومی    خواهدمی یک  مجمع  روز  یک  عادی    العادهفوق در  عمومی  مجمع  و 
از آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی    ایپاره را مطرح نمایند که    مسائلی  خواهندمی موارد هدف آن است که    در این قبیل« النه را تشکیل دهداس

 . ادهالعفوق دیگر در صالحیت مجمع عمومی  ایپاره است و 
 در این قبیل موارد ایراد نگیرد دو نکته را باید بخاطر سپرد. هاشرکت : عملی برای اینکه مرجع ثبت نکته

گهی منتشره تشکیل دو جلسه جدا از هم تعیین گردد.  اول اینکه در آ
 جداگانه تن یم گردد.  صورتجلسۀ مجمع،   اینکه برای هریک از این دودوم 

طور سدداالنه تشددکیل نشددد، مجمددع باشد اما اگر به دالیلی این مجمع بددهترازنامه در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه می: اصواًل تصویب  نکته
 العاده صالحیت تصویب ترازنامه را خواهد داشت.طورفوقعمومی عادی به

 باشد.یالعاده همان صالحیت مجمع عمومی عادی  ساالنه مطورفوق: صالحیت مجمع عمومی عادی  بهنکته
العاده مثددل مجمددع عمددومی عددادی سدداالنه طورفوق: اکثریت الزم برای تشکیل و اکثریت الزم برای اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی  بددهنکته

 باشد.می
 زمان تشکیل داد.هم العادهطور فوق به خواه  ساالنهالعاده را با مجمع عمومی  عادی خواه توان مجمع عمومی فوقنکته: می

 زمان تشکیل داد. توان این دو مجمع را هم العاده مثل هم است نمی طورفوق نکته: ازآنجاکه صالحیت دو مجمع عمومی عادی ساالنه و به 
 اکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی و اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی: 
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عنوان  
 مجامع 

اکثریت الزم جهت تشکیل در بار 
 اول 

جهت تشکیل در  اکثریت الزم
 بار دوم 

 اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم 

مجمع  
 عمومی

 : مؤسس

دارندگان   سر  حضور  نصف  مایه  حداقل 
حضور   حداقل    نویسانیپذیرهیعنی  که 

تعهد   را  سرمایه    75م  )  اندکرده نصف 
 ( ت .آقل.

حداق دارندگان  1ل حضور 
3

م  )سرمایه    
 ( ل.ا.ق.ت  75

بار  ) برای  اکثریت  هم  این  سوم 
 است(  اعمالقابل 

اکثری 2ت با 
3

عمومی   حاضر  ء  ا ر آ   مجمع    در 
 مگر انتخاب مدیران و بازرسان 

 ( تر ل.ا.ق.تجا  75م )

مجمع  
 عمومی

 : النادهفوق

نصف   از  بیش  حّق   حضور  که    سهامی 
 رمی دارند 

 ل.ا.ق.تجارت(   84م )

1ز حضور دارندگان بیش ا 
3

سهامی که   
 رمی دارند  حّق 

 ( ت  .آقل.  84م )

2با اکثریت 
3

م  )آراء حاضر در مجمع عمومی    
 ( ل.ا.ق.ت  85

مجمع  
 عمومی
 : عادی

نصف   از  بیش  حداقل  دارندگان  حضور 
دارند   رمی  حق  که    87م  ) سهامی 

 ( ل.ا.ق.تجارت 

 با حضور هر عدم از سهامداران
 ( ل.ا.ق.تجارت  87م )

  ۀ یک آراء حاضر در جلس  با اکثریت نصف + 
 اکثریت مطلق( )رسمی مجمع 

 ( ت  .آقل.  88م )
 

اتخاذ تصمیم نماید که برخی    تواندمی  مؤسسهر سهم یک رمی دارد اما مجمع عمومی    و  رمی دارد  حّق   ،همۀ سهام مؤسسعمومی    مجمعدر    نکته:
 . گویندممتازه  سهام ل سهام،این قبی به  از یک رمی داشته باشد.از سهام بیش 

یصۀ  . برای مثال خص باشندمی : سهام ممتازه چه سهامی هستند؟ سهام ممتازه سهامی هستند که دارای برخی خصایص بیشتر از سایر سهام  سؤال
محتمل است داشتن رمی بیشتر باشد. همچنین خصیصۀ سهام ممتازه محتمل است بردن سود بیشتر باشد و یا هر دو باشد و یا مثاًل    سهام ممتازه

 زودتر باشد. پرداخت سود  
را    «رمی دارند  سهامی که حّق »اصطالح    قانونگذار  العادهفوق .ا.ق.تجارت در باب مجمع عمومی  ل  84در ماده    گرددمی مالح ه    همچنان کهنکته:  

  حّق   ،همۀ سهام   مؤسسچنین اصطالحی وجود ندارد. دلیل این امر آن است که در مجمع عمومی    مؤسس در مجمع عمومی    کهدرحالیبیان نموده  
 محتمل است برخی از سهام، حق رمی نداشته باشند:  یبه دالیل العادهفوق در مجمع عمومی  آنکهحال رمی دارند 

  به قسمتی دیگر تعهد به پرداخت به عمل آید. چنانچه مبلغ  مقداری از سرمایه نقدًا پرداخت گردد اما نسبت    ،محتمل است در هنگام تشکیل شرکت -1
 نخواهد داشت.  رمی  ن امتناع ورزد، چنین سهامی حّق آرداخت شده باشد اما سهامدار از پ بعدًا مطالبهتعهدشده 

رمی ندارد.    سهم داشته باشد حّق   40یک رمی دارد حال در این مثال چنانچه شخصی    سهم  50محتمل است اساسنامه شرکت مقرر نموده باشد هر   -2
 .گرددمی ل.ا.ق.تجارت استنباط  114یا خیر، صحت این امر از ماده   باشد  می متضمن چنین حک  تواندمی در اینکه آیا اساسنامه شرکت 

خود مراجعه ننماید    سهام  نماید اگر سهامدار برای تبدیل  تبدیل  نامبی خود را به    نامبا  سهامخود را با نام تبدیل نماید و یا    نامبیچنانچه شرکت، سهام   -3
 رمی نخواهد داشت.  دست داشتن سهام سابق حّق   درسهامدار با  

در مجمع عمومی  یعنی هر طرفی که رمی بیشتری بیاورد    «اکثریت نسبی»و من ور از    «+ یک  اکثریت نصف»یعنی   «اکثریت مطلق»نکته: من ور از  
در بحث انتخاب مدیران و بازرسان  «  ل.ا.ق.تجارت  88ماده  »به    مستنداً است اما    « اکثریت مطلق آراء»بر آن است که اتخاذ تصمیم با    ، اصلعادی 

 مالک است.  « سبیاکثریت ن  »
 است:  ن راختالفرا تغییر دهد؟ در این زمینه   (در جدول)فوق االشعار   های توانداکثریت می : آیا اساسنامۀ شرکت سؤال

 .افزایشقابل و نه  استنیست یعنی نه قابل کاهش  تغییر   قابل هااکثریت ل.ا.ق.تجارت معتقدند این   72برخی با استناد به ماده  -1
 . افزایش قابلهم قابل کاهش هستند و هم  هااکثریت  ق.تجارت معتقدند این  111و  106برخی با وحدت مالک از مواد  -2
 است. تر قوی  ر ن  هستند اما قابل کاهش نیستند. این  افزایشقابل در اساسنامه  هااکثریت این  ل.ا.ق.ت  121وحدت مالک از ماده برخی معتقدند با  -3
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گزار اصطالح »بیش از نصف« را به کار برده است. باید توّجه داشت این  قانون العاده  ل.ا.ق.ت در باب تشکیل مجمع عمومی فوق   84نکته: در ماده  
 « میلیاردها فاصله باشد. % 51نیست چون احتمال دارد بین »بیش از نصف« و اصطالح » % 51اصطالح مساوی 

در فوق اساسنامه    شدهعنوانمطابق مطالب    مقرر دارد که برخی از سهام، حق رمی نداشته باشند؟ خیر مگر آنکه  تواند می : آیا اساسنامه شرکت  سؤال
 رمی است.  یکسهم دارای  10مثاًل  داردمقرر 

 
 سهامی:  هایشرکت نحور انتخاب مدیران و بازرسان در 

  یعنی اینکه مقرر داشته:   باشدمی آمره    رل.ا.ق.تجارت بیان نموده که قاعد  88را در ماده    ایقاعده یک    قانونگذار  ،ان و بازرسان ر در باب انتخاب مدی
هر  » آراء  انتخاب گردند  دهندهرمی تعداد  باید  که  مدیرانی خواهد شد  تعداد  در  تعداد    است  عبارت  ضربحاصل   .«ضرب  برای    دهنده رمیآن    آراء  از 

مکتسبه    آراءاید. بعدًا  مر به هر نسبتی که بخواهد تقسیم ندیآراء خود را به یک مدیر دهد و یا بین چند م  کّل   تواندمی  دهندهرمی ران. آن  یانتخاب مد
 .گردندمی انتخاب  البدلعلی مدیران اصلی و ترتیب آراء مکتسبه، هر یک از مدیران جمع خواهد شد و به  

مدیر    3مدیر اصلی و    5. باید  اندشده نفر کاندید مدیریت    15رمی دارد.    30000  معمولیسهم دارد. در شرایط    30000  «الف»مثال: سهامدار، آقای  
 : برای انتخاب مدیران «الف»آراء آقای  کّل  ،انتخاب گردد. در این صورت البدلعلی

240000=8× 30000 
 . باشدمیقاعدر آمره  بازرساندر باب انتخاب مدیران و  88: حکم مقرر در ماده نکته
 ؟ باشدمی : نحور دعوت سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی چگونه سؤال

گهی در  ل .97 ادرمستندًا به م  . گردندمی عمومی دعوت  به مجامع کثیراالنتشار  روزنامۀ.ا.ق.تجارت سهامداران از طریق نشر آ
گهی نیست. همۀ سهامداران در جلسۀ مجمع حاضر باشند   هرگاهل.ا.ق.تجارت   97: مطابق تبصره ماده نکته  نیاز به نشر آ
گهی، دعوت را به طریق دیگر نیز مقرر دارد مثل ارسال نامۀ سفارشی دو قبضه.  تواندمی : اساسنامۀ شرکت نکته گهی و یا همراه نشر آ  به جای نشر آ
گهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل و حداکثر چند روز است؟سؤال  : فاصلۀ بین نشر آ

ل.ا.ق.تجارت در بار    75در ماده    اشد. الزم به یادآوری است استثنائاً روز بیشتر ب  40روز کمتر و از    10ت نباید از  ل.ا.ق.تجارت این مّد   98مطابق ماده  
 روز باشد.  20ت نباید کمتر از مقرر داشته این مدّ  قانونگذار  مؤسسدوم و سوم مجمع عمومی 

 ؟ : مصوبات مجامعه عمومی در چه مواردی معتبرندسؤال
 مصوبات مجامع عمومی در صورت جمع شرایط ذیل معتبرند، در غیر این صورت فاقد اعتبارند: 

 جمع باشد.  اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم و  اکثریت الزم جهت تشکیلشرط اول: بایستی 
 تصویب شده را داشته باشد.  آن مجمعی که تشکیل گردیده مطابق مقررات قانونی صالحیت اتخاذ راجع به آن موضوع   بایستی شرط دوم: 

گهی دعوت شده باشد بایستی موضوع  مطرححاضر نبودند و مجمع از طریق نشر    سهامدارانشرط سوم: چنانچه در جلسۀ مجمع، همۀ   شده جزء  آ
 صورت فاقد اعتبار است. دستور جلسه باشد و در غیر این  

از  ا: ارسسؤال الزامی است؟ممجمع ع   جلساتصورتل کدامیک  ل.ا.ق.ت بیان شده    106بند در مادر    4این موارد در    ومی به مرجع ثبت شرکت 
 است.

 العاده در بار دوم اکثریت مقرر در قانون حاصل نشود، تکلیف چیست؟سؤال: اگر در مجمع عمومی فوق
ل خواهددد بددود و بایددد العاده بددرای بددار اوّ العاده را مجددًا دعوت کنیم آن مجمع، مجمع عمومی فوقبخواهیم مجمع عمومی فوق  ای معتقدند اگرعده

توان از مجمع عمومی مؤسس وحدت مالک ل را داشته باشد اما ن ر قوی بر این است که میالعاده برای بار اوّ اکثریت الزم برای مجمع عمومی فوق
العاده نیز برای بار سوم قابل دعوت است و اکثریت آن مثل بار دوم است اما اگر در بار سوم اکثریت قانونی حاصددل مع عمومی فوقگرفت و گفت مج

 العاده برای بار اول خواهد بود.العاده را دعوت کنیم، مجمع عمومی فوقنشد و بخواهیم بعدًا مجمع عمومی فوق
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وم اکثریت قانونی حاصل نشددود مؤسسددین بایددد عدددم تشددکیل شددرکت را اعددالم دارنددد )بدده مرجددع ثبددت نکته: در مجمع عمومی مؤسس اگر در بار س
 ها(شرکت

الیحه اصالح ق.ت برای تشکیل مجمع عمومی عادی در بار دوم مقرر داشددته ایددن مجمددع بددا حضددور هددر عددده از سددهامداران   87نکته: اینکه ماده  
 باشد؟چند نفر میتشکیل خواهد شد من ور از هر عده، حداقل شامل 

ه داشددت ازآنجاکدده باشد اما استثنًا باید توجددّ کننده نمیمالک تعیین  ،های سهامی عدد سهامداراندانیم اصل بر آن است که در شرکتهرچند که می
الزامًا سهامدار شددرکت عضو آن  3عضو بوده که  4حداقل دارای  101ای تن یم شود که مطابق مادر جلسۀ مجمع توسط هیئت رئیسهبایستی صورت

نفددر خواهددد بددود الزم بدده یددادآوری اسددت اگددر در اساسددنامه شددرکت بددرای اداره جلسدده و تن ددیم   3باشند لذا باید گفت من ددور از هددر عددده حددداقل  می
سددهامدار نیددز جلسه وجود نداشته باشد، تشکیل مجمع با کمتر از سه بینی شده باشد و مشکل تن یم صورتمجمع طریق دیگری پیش  ۀجلسصورت

 بالاشکال خواهد بود.
سرمایۀ شرکت است سهامداران عمدر شرکت همیشه تأثیرگذار خواهنددد بددود   نکته: در جلسات مجامع عمومی ازآنجاکه تصمیمات همیشه با اکثریت  

ثددری ندددارد یعنددی مدددیری کدده اما در جلسات هیئت مدیره تصمیمات با اکثریت مدیران است و سرمایه و آراء متخذر مدیران برای کسددب ایددن سددمت ا 
 ود بددهانتخاب شده، با هر اکثریتی که انتخاب شده دارای یک رمی خواهد بود بنابراین سهامداران عمدر شرکت نباید فقط به دنبال این باشددند کدده خدد 

د بنابراین سهامدار عمده نباید کّل آراء را به عنوان مدیر انتخاب شوند بلکه آنها باید به دنبال این باشند که اکثریت هیئت مدیره را به همراه داشته باشن
 خود بدهد چون در این صورت در جلسات هیئت مدیره در اقلیت خواهد بود و کاری از پیش نخواهد برد.

ر به الیحه اصالح ق.ت فقط در یک روزنامۀ کثیراالنتشا 97مطابق مادر  ،نکته: اصل بر آن است که دعوت سهامداران برای حضور در جلسه مجمع
ل.ا.ق.ت مقرر داشته: تا زمددان تشددکیل  117آید این روزنامۀ کثیراالنتشار منتخب مجمع عمومی عادی ساالنه است اما استثنًا تبصرر ماده عمل می

گهی گردد کدده یکددی از آنهدد  ا را مجمددع اولین مجمع عمومی عادی ساالنه هرگونه دعوت و اطالعیه برای سهامداران باید در دو روزنامۀ کثیراالنتشار آ
اکنددون جددز وظددایف که ایددن وظیفدده هم «وزارت اطالعات و جهانگردی»)در قانون مقرر شده   کندعمومی مؤسس و دیگری را وزارت ارشاد تعیین می

 است( «وزارت ارشاد»
گهی منت گهی دعوت سهامداران چند مورد دستور جلسه صریحًا قید شده باشد اّما این عبارت نیز در آ سددایر »شره وجود داشددته باشددد سؤال: اگر در آ

تواند به استناد چنین قیدی موضوعاتی را که جزو دستور صریح مجمع حال سؤال این است که مجمع می«  مواردی که در صالحیت این مجمع باشد
 نبوده اتخاذ تصمیم بنماید؟

تددوان از دادگدداه بطددالن ی را ندارد در غیر این صددورت میاتخاذ چنین تصمیمات تر بر آن است که مجمع حّق ن ر است، ن ر قویدر این زمینه اختالف
 ای را خواست.چنین مصوبه

جلسه چندین موضوع را اتخاذ تصمیم نماید، اگر به دالیلی فقط یکددی از تصددمیمات مجمددع غیرقددانونی نکته: امکان دارد جلسۀ مجمع با یک صورت
 ا از دادگاه درخواست نمود.توان فقط بطالن آن قسمت از صورتجلسه ر باشد در این صورت می

 ن و  ادار  جلسات مجمع عمومی
 هیئت مدیره چیست؟ باتفاوت هیئت رئیسه 

باشددد امددا وظیفددۀ هیئددت رئیسدده ادارر جلسددۀ مجمددع ت مدیریت حداکثر دو سددال میوظیفه هیئت مدیره، اداره شرکت است که در شرکت سهامی مّد 
 باشد.دو سه ساعت می ،باشد که طول این دورهعمومی می

 خا  دارد. ۀهر مجمع برای خودش یک هیئت رئیس
 سؤال: آیا سهامداران برای حضور در جلسه مجمع باید اقداماتی را انجام دهند؟

مانع ورود آنها  توانل.ا.ق.ت سهامداران باید به شرکت مراجعه نموده و ورقۀ ورود به جلسه را دریافت کنند در غیر این صورت می 99بله، مطابق ماده 
 به جلسه شد.
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 سؤال: آیا حضور شخص سهامدار در جلسۀ مجمع عمومی الزامی است یا خیر؟
خیر، صاحب سهم محتمل است شخصًا در جلسۀ مجمع حاضر شود و یا اقدام به انتخاب وکیل نماید. )وکیل ممکن است، وکیل دادگستری باشد و یا 

 باشد( م نیست با سند رسمیبرگۀ نمایندگی الز . وکیل دادگستری نباشد
کند در جلسه حاضر شود این نماینده ممکن است از مدیران شرکت حقوقی معرفی می  نکته: در مورد اشخا  حقوقی باید نمایندر حقیقی که شخص  

 باشد یا نباشد.
هیچ محدودیتی در ایددن زمیندده وجددود نکته: یک شخص امکان دارد به نمایندگی از چندین سهامدار در جلسۀ مجمع حاضر شود، در شرکت سهامی 

 ندارد.
 شده تمام شود اّما تمامی موضوعات مورد اتخاذ  تصمیم واقع نگردد، تکلیف چیست؟سؤال: اگر ساعتی که برای مجمع عمومی در ن ر گرفته

ۀ بعد را که نباید بیشتر از دو هفته نماید و تاریخ جلسل.ا.ق.ت هیئت رئیسۀ مجمع با تصویب مجمع اعالم تنفس می  104در این صورت مطابق ماده  
گهی و دعوت سهامداران نمیباشد تعیین می باشد و اکثریت الزم برای تشکیل مجمع همان اکثریت کند. نکته مهم آن است که دیگر نیازی به نشر آ

ما به جای آنهددا سددهامدارانی کدده جلسددۀ اول ۀ دوم حاضر نشوند ا لساند در جن که در جلسه قبل بودهجلسه قبل است. )امکان دارد برخی از سهامدارا 
 اند تفاوتی ندارد.(اند در جلسۀ دوم حاضر شوند بنابراین حصول اکثریت شرط است اینکه کدام سهامداران حاضر شدهنبوده

تصددمیم راجددع بدده موضددوعات تواند تصددمیم بگیددرد و بددرای اتخدداذ نکته: اگر در جلسۀ دوم اکثریت جلسۀ اول حاصل نشود در این صورت مجمع نمی
گهی دعوت شود. مجمع   ۀمانده باید جلسباقی  دیگری وفق مقررات با نشر آ

شود ارسال صورتجلسددۀ العاده که برایش صورتجلسه تن یم میل.ا.ق.ت باید گفت همۀ مصوبات مجمع عمومی فوق 106ماده    3نکته: با لحاظ بند  
 باشد.ها الزامی میثبت شرکتالعاده در همۀ موارد به مرجع مجمع عمومی فوق

 سؤال: دعوت سهامداران برای حضور در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس وظیفۀ کیست؟
نویسی مؤسسین باید حداکثر ظرف یددک مدداه اقدددام بدده ت پذیرهباشد. یعنی پس از انقضای مّد ل.ا.ق.ت این امر وظیفۀ مؤسسین می  16مطابق ماده  

 بنمایند.دعوت مجمع عمومی مؤسس 
 

 ن و  ادار  جلسات مجامع عمومی: 
.  گرددمیاداره    ایرئیسه ن نموده است. جلسات مجمع عمومی به وسیله هیأت  انحور ادارر جلسات مجامع عمومی را بی  «ل.ا.ق.تجارت  101ماده  »

. رئیس و ناظران الزامًا باید سهامدار شرکت باشند اما منشی محتمل است سهامدار  باشدمی هیأت رئیسه مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی  
انتخاب   مجمع  خود  را  ناظران  و  منشی  نباشد.  شرکت  سهامدار  است  محتمل  و  باشد  مدیره    االصولعلی اما    کندمیشرکت  هیأت    طور   بهرئیس 

و یا بحث انتخاب مدیری مطرح باشد در این صورت رئیس  ، بحث عزل مدیر  رئیس هیأت رئیسه خواهد شد اما چنانچه در آن جلسه مجمع  اتوماتیک 
 مجمع انتخاب نماید.  رئیسه را خود   هیئت رئیس  بایستیرئیس هیأت رئیسه باشد و  تواندنمی ره دیگر یهیأت مد 

نیست اما    سهامدارانجلسه مجمع توسط  بنابراین نیازی به امضای صورت   ؛کندمیمجمع عمومی را فقط هیأت رئیسه امضاء    جلساتصورت :  نکته
 حاضر در جلسۀ مجمع عمومی باید آن را امضاء نمایند.  سهامدارانه داشت یک لیست حضور و غیابی وجود دارد که باید توّج 

 جهت حضور در جلسات مجامع عمومی را دارند؟  سهامداران: چه کسانی وظیفۀ دعوت  سؤال
 . کنندمی که رئیس هیأت مدیره به نیابت از هیأت مدیره این وظیفه را ایفا  باشد می یأت مدیره دعوت مجمع عمومی، وظیفه ه  ،در وهله اول -1
در    تواندمی عمل نکند دعوت مجمع عمومی وظیفۀ بازرس یا بازرسان شرکت است. البته هر سهامداری هم    خودمدیره به این وظیفه    هیئتچنانچه   -2

مراجعه نموده و از او این امر را درخواست    بازرس مانده برای تشکیل مجمع و انتخاب مدیر به    بالتصدی ء داده و سمت او  که مدیری استعفا  مواردی
 نماید. 
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به ماده   -3 مّد .ا.ق. ل  136مستندًا  قانونی خود  تجارت چنانچه  به وظیفه  به دعوت مجمع عمومی  ت مدیریت مدیران منقضی گردیده و مراجع مکلف 
ذینفعی    نکنند  عمل ثبت    تواندمی هر  مرجع  به  مراجعه  ثبت    هاشرکت با  مرجع  که  نماید  برای    اقدام  هاشرکتدرخواست  عمومی  مجمع  دعوت  به 

 انتخاب مدیران بنماید. 
1نل.ا.ق.تجارت دارندگا  95ه  مستندًا به ماد -4

5
از هیأت مدیره بخواهند اقدام به دعوت مجمع عمومی    توانندمیصالح بدانند    که  زمانی  هرسهام در    

1نروز این درخواست را اجابت نماید و در غیر این صورت دارندگا 20ره مکلف است ظرف ییأت مد . ه بنماید
5

یا بازرسان شرکت    بازرساز   توانندمیسهام  
ظرف   است  مکلف  بازرس  بنماید.  دعوت مجمع عمومی  به  اقدام  دارندگان  10بخواهند  درخواست  1روز 

5
غیر     در  نماید.  اجابت  را    این صورت سهام 

1دارندگان
5

گهی دعوت    توانندمی   سهام رمساً    بنمایند. در آ به دعوت مجمع عمومی  اجابت    اوالً اقدام  ثانیًا بایستی عدم  باید قید گردد،  موضوع جلسه 
1درخواست دارندگان

5
 سان مورد تصریح قرار گیرد. سهام از ناحیۀ هیأت مدیره و بازر  

 تجاری: هایشرکت مدیریت در 
 : م دود مسؤولیتتضامنی، نسبی و با  هایشرکت مدیریت در  -الف

 موارد ذیل در این زمینه الزم به ذکر است: 
باید مدیر وجود داشت  هاشرکت در این    -1 البته اساسنامه    ه الزامًا  که بیش از یک مدیر انتخاب    مقرر دارد  توانمیباشد اما وجود یک مدیر کافی است. 

 .گردد
 ، محتمل است خود شریک شرکت باشد و محتمل است شریک شرکت نبوده و از خارج انتخاب گردند. هاشرکت مدیران این  -2
این   -3 از مدیر موظف نند. م شبا  غیرموظف محتمل است موظف باشند و محتمل است    هاشرکت مدیران  مدیری است که حقوق ماهانۀ مستمر    ،  ور 

 . کندنمی که حقوق ماهانۀ مستمر دریافت   مدیری است  ، غیرموظف  از مدیرو من ور  کندمی دریافت 
 نامحدود باشد. هم محدود و هم  محتمل استت مدیران مدیریت مّد  -4
 انتخاب گردند و یا خارج از آن. نامهشرکت محتمل است در ضمن  هاشرکت مدیران این  -5
این   -6 مدیران  از    هاشرکت چنانچه  خارج  که    نامه شرکتدر  وکیلی هستند  همانند  گردد  میانتخاب  عزل  قابل  این    هرگاهاما    باشنددرهرحال  مدیران 

  دانیم می سند عقد این شرکت بوده و    نامهشرکت قابل عزل نیستند زیرا    طرفهیک   طوربه انتخاب شوند بنا به ن ر اقوی    نامه شرکت در ضمن    هاشرکت
قابل بر هم زدن نیست. اگر انتخاب مدیر   طرفهیک طوربه اگر وکالت در ضمن عقد الزم درج گردد   همچنان که که شرکت تجاری، عقدی الزم است.  

 قابل برهم زدن نیست. طرفهیک   طوربه باشد   نامهرکت شنیز در ضمن 
 سهامی عام و خاص:  هایشرکت مدیریت در  -ب

 : کنیممی سهامی را در دو قسمت بررسی  هایشرکت مدیریت در 
 سهامی.  های شرکتقسمت اول: هیأت مدیره در 

 سهامی.  هایشرکت قسمت دوم: مدیرعامل در 
 

 سهامی  های شرکتقسمت اول: هیأت مدیره در 
 موارد ذیل در این زمینه الزم به ذکر است: 

برای انتخاب اولین مدیران و    مؤسسمجمع عمومی    باشدمی و مجمع عمومی عادی    مؤسسهیأت مدیره مجمع عمومی    انتخابمرجع صالح برای   -1
 مجمع عمومی برای انتخاب مدیران بعدی صالحیت دارند. 

 مجمع عمومی عادی است. ، مرجع صالح برای عزل اعضاء هیأت مدیره -2
 عمومی عادی است.   مجمع هیأت مدیره، اعضای  الزحمۀحق مرجع صالح برای تعیین  -3
 اعضای هیأت مدیره را از خارج از شرکت انتخاب نمود.  تواننمینابراین  ب  ؛اعضای هیأت مدیره الزامًا باید سهامدار شرکت باشند  -4
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  ن ر اختالف ت مدیره در شرکت سهامی خا   هیأحداقل اعضای    در خصو  اما    باشدمی نفر    5حداقل اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام   -5
 .دانند می است( و برخی حداقل را سه نفر  تر قوی این ن ر دانند )می دو نفر د. برخی حداقل را وجود دار 

 است.  بالاشکالمتوالی  هایدوره سال است اما انتخاب مجدد مدیران برای   2در شرکت سهامی عام یا خا  حداکثر  مدیریت ت مّد  -6
 باشند.  غیرموظف محتمل است   و  مدیره محتمل است موظف باشند هیئتاعضای  -7
برای    توانمی. باید توجه داشت پاداشی که  باشدمی  ل.ا.ق.ت   241و    134لحاظ مواد    گرفت. با  در ن ربرای هیأت مدیره    توانمیحقوق و پاداشی که   -8

 بدین شرح است:   از قانون تجارت« یاصالح قسمت ی حه قانونی( ال 241»قانون اصالح ماده ) مطابق  هیأت مدیره در ن ر گرفت 
ر اصددالح و دو تبصددره بدده آن الحدداق یدد بدده شددرح ز   1347.12.24از قانون تجارت مصددوب    یاصالح قسمت  یقانونحه  ی( ال 241ماده )  -»ماده واحده

 شود:یم
ره در ن ددر یأت مدددیدد شرکت که ممکن است جهت پاداش ه  یاز سود خالص سال مال  ینی( نسبت مع134ط مقرر در ماده )یت شرا یبا رعا  -  241ماده  

کدده در همددان سددال بدده  یخا  از شش درصد  سود یسهام یهاعام از سه درصد و در شرکت  یسهام  یهاد در شرکتیچ وجه نبایگرفته شود، به ه
هددر  یو بددرا  یه و یک سال حقوق پایهر عضو موظف از معادل  یتواند برا ین پاداش نمیصاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال ا 

ن مدداده باشددد، یکه مخالف با مفاد ا   یمیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیره بیأت مدیموظف ه  یرموظف از حداقل پاداش اعضایعضو غ
 باطل و بالاثر است.

ت یر ی( قددانون مددد78سددتند و تددابع حکددم مقددرر در مدداده )یره نیأت مدددیدد ن ماده در خصو  پاداش هی، مشمول مقررات ا یدولت  یهاشرکت  -1تبصره  
 باشند.یم 1386.7.8مصوب  یخدمات کشور 

ب   یاز شخص حقوق  یندگیا به نما یتواند اصالتًا  ی نم  یچ فرد یه  -2تبصره   ه آن متعلق به  یاز سرما   یا بخشیک شرکت که تمام  ی ش از  یهمزمان در 
به   یافتی عالوه بر استرداد وجوه در ره انتخاب شود. متخلف  یأت مدیا عضو ه ی رعامل  یاست به سمت مد  ی ردولتیغ  یا مؤسسات عموم ی ا نهادها  یدولت  

 شود«.یمعادل وجوه مذکور محکوم م ی نقد   یشرکت، به پرداخت جزا 
اعضای هیأت مدیره محتمل است شخص حقیقی باشند و محتمل است شخص حقوقی باشند. در مواردی که عضو هیأت مدیره شخص حقوقی   -9

کیفری    مسؤولیتفی نماید.  ر عنده که شخص حقیقی باشد به شرکت متی یک نمایل.ا.ق.تجارت آن شخص حقوقی بایس  110باشد مستندًا به ماده  
لیت حقوقی آن شخص حقوقی، عضو هیأت مدیره با نماینده خود  حقیقی است اما در خصو  مسؤو عضو هیأت مدیره متوجه نماینده یعنی شخص  

 تضامنی دارد.  مسؤولیت
 بند دارد:   2. این ماده اندشده اء .ق.تجارت احص ل.ا  111یره در ماده اشخا  ممنوع از عضویت در هیأت مد -10

 بند اول: محجورین و ورشکستگان؛ بند دوم: مرتکبین برخی از جرائم در مّدت محرومیت از حقوق اجتماعی. 
. اهلیت؛  4. ایمان؛  3تقصیر؛  . عدم ورشکستگی به  2. تابعیت؛  1(، برای مدیرشدن باید این شرایط را دارا بود:  38های تعاونی )ماده  نکته: در شرکت 

 های محارب.. عدم عضویت در گروه5
ل.ا.ق.تجارت مدیران باید داری سهام وثیقه باشند. چنانچه مدیری در هنگام انتخاب، دارای تعداد سهام الزم به عنوان   114و    115مستندًا به مواد   -11

 .گرددمی صندوق شرکت تودیع نماید واال مستعفی محسوب  درن و میأبایستی سهام وثیقه الزم را ت  در ظرف یک ماه از انتخاب د وثیقه نباش
سهام وثیقه مدیران قابل بازداشت نیست. باید توجه داشت من ور از اینکه قابل بازداشت نیست از جهت عملی آن است که قابل بازداشت    گویندمی -12

 . گرددمی مازاد بازداشت  به عبارت دیگر، باشدمی کننده مقدم بر بازداشت ،شرکت  است اما حّق 
  فرض ت مدیریت منقضی گردد و مدیران جدید انتخاب نشوند، در این صورت مدیران سابق کماکان مدیر  ّد مچنانچه    ت ل.ا.ق.  136مستندًا به ماده   -13

 شد. ها خواهد مدیریت متوجه آن مسؤولیتحقوق و  ۀشده و کلی 
 مالی است.  دوررشرکت با مدیران برای آن  به منزلۀ تصفیه حسابترازنامۀ شرکت  ل.ا.ق.تجارت تصویب  116مستندًا به ماده  -14

رای  ب  توانندمینامۀ شرکت را تصویب نماید مدیران بعدًا  ع عمومی بدون اطالع از این جرم تراز آیا اگر مدیران مرتکب جرمی شده باشند و مجم  سؤال:
 ترازنامه بدون اطالع از ارتکاب جرم بوده است.نامه استناد نمایند؟ خیر زیرا تصویب رد شکایت به تصویب تراز 
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 ره باشد. یددر چندین شرکت عضو هیأت م  حال  عین  در تواندمی یک شخص  -15
 .گردندمی تعاونی که برای خود کارمندان تشکیل   هایشرکت باشند مگر در   یخصوص هایشرکتمدیر  توانندنمی کارمندان دولت  -16
مالکیت سهام شرکت را داشته باشند و اگر تعداد کارمندان یک شرکت خصوصی زیاد   % 5بیش از   یخصوص هایشرکتدر  توانند نمیکارمندان دولت  -17

 باشد.  % 20باشد مجموع مالکیت سهام آنها نباید بیش از 
با هیأت مدیره است از قوائد  یک نایب رئیس انتخاب نمایند. اینکه انتخاب رئیس و نایب رئیس    اعضای هیأت مدیره بایستی از بین خود یک رئیس و -18

 میمتضمن چنین حک   اساسنامهو اگر    تواند شخص خاصی را به عنوان رئیس و یا نایب رئیس تعیین نماید آمره است؛ بنابراین اساسنامۀ شرکت نمی 
 از این حکم تخلف نماید.  دتوانمیی هیأت مدیره االتباع نیست یعنبرای هیأت مدیره الزم   باشد

 مدیره از قرار ذیل است:  هیئتوظایف عمدر رئیس  -19
 دعوت مجامع عمومی به نیابت از هیأت مدیره. -الف

 ریاست جلسات هیأت رئیسه به جز در مواردی که بحث عزل یا نصب مدیر مطرح است.  -ب
 ت مدیره أدعوت هیأت مدیره برای تشکیل هی -ج
 مدیره.  هیئت ریاست جلسات  -د

نایب رئیس هیأت   -20 را  او  نماید وظایف  اقدام  نتواند به وظایف خود در خصو  دعوت مجمع هیأت مدیره  به طور موقت  چنانچه رئیس هیأت مدیره 
بایستی هیأت مدیره، مدیرر جدیدی  مدیره انجام خواهد داد اما چنانچه رئیس هیأت مدیره به طور دائم نتواند وظایف خود را ایفاء نماید، در این صورت  

 نماید.  انتخاب را 
اساسنامۀ شرکت    تجارت ل.ا.ق.  121که مطابق ماده    گردندمی جلسات هیأت مدیره وقتی تشکیل   -21 باشند  اعضاء حاضر  از نصف  این    تواندمی بیش 

 اکثریت را افزایش دهد. 
 اکثریت بیشتری را مقرر دارد.  تواندمیاتخاذ تصمیم در جلسات هیأت مدیره با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود. اساسنامۀ شرکت  -22
ل.ا.ق.تجارت گفت خیر    119انتخاب شوند بایستی با توجه به ماده  به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره    توانندمیدر اینکه آیا اشخا  حقوقی   -23

 د. شارا داشته ب  هاسمت این  تواندمی را که شخص حقوقی معرفی کرده اینماینده این ماده مقرر داشته   1ر اما تبصر 
1نل.ا.ق.تجارت دارندگا  276  مستندًا به ماده  -24

5
دیره  و اعضای هیأت م  رئیسنایب به نام شرکت اما به هزینه شخصی خود علیه رئیس،    توانندمی سهام    

نمایند. اگر دعوی به نتیجه برسد هزینۀ دادرسی به او مسترد خواهد شد. اگر دعوی به نتیجه نرسد هزینۀ دادرسی    ت ومتخلف اقامۀ دع  مدیرعامل و  
 از کیسه او رفته است.

شکایت    واندتمیقی است. در مورد شکایت کیفری هر سهامداری با هر نسبت سهام و ل.ا.ق.تجارت در مورد دعوی حق  276نکته: حکم مقرر در ماده  
 کیفری مطرح کند. 

 سهامی وجود ندارد.  هایشرکتدر   البدلعلی الزامی بودن انتخاب مدیر   خصو  ب قانونی در نص  -25
 سهامی:  هایشرکت  مدیرعامل مباحثی چند در رابطه با 

 د. شبا  مدیرعامل باید دارایشرکت سهامی الزامًا  -1
 . دمدیرعامل الزامًا باید شخص حقیقی باش -2
. در  گرددمی هیأت عامل اطالق  متعدد باشند اصطالحًا به آنها مدیرعامالنچه نمدیرعامل محتمل است واحد باشد و محتمل است متعدد باشند. چنا -3

 شناخته باشد.  به رسمیتاستقالل آنها را   اینکه اساسنامۀ شرکت حّق متعدد اصل بر اجتماع آنهاست مگر  همانند وکالی ،متعدد  مدیرعامالن بحث 
 نباشد.  یا محتمل است سهامدار شرکت باشد   مدیرعامل -4
 نباشد.   یاعامل محتمل است عضو هیأت مدیره شرکت باشد  ر مدی -5
3ه رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر اینک   تواند نمی   حال درعینل.ا.ق.تجارت    124مدیرعامل شرکت سهامی مستندًا به ماده   -6

4
در    حاضر آراء    

 . نمایدوع را تصویب  ض ومجتمع عمومی این م
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 . باشدمی مرجع صالح برای انتخاب مدیرعامل، هیأت مدیره  -7
 . باشدمی مرجع صالح برای عزل مدیرعامل، هیأت مدیره  -8
 .باشدمیمدیرعامل، هیأت مدیره  الزحمۀحق مرجع صالح برای تعیین  -9

است  یک شرکت سهامی متحمل  مدیرعامل ه داشت وّج ت شرکت دیگر نیز باشد اما باید  مدیرعامل تواندنمی حالدرعین  ، مدیرعامل یک شرکت سهامی -10
 دین شرکت دیگر باشد. ه چن عضو هیأت مدیر  حالدرعین 

 .گرددمی شرکت محسوب  همدیرعامل شرکت سهامی، نمایند  -11
شر  -12 اختیاراتمدیرعامل  در حدود  مدیره  کت  هیأت  ناحیۀ  از  اساسنامه(  تفویض شده  شرکت  )نه  مدی  نماینده  هیأت  نه سهامداران(ر )نه  محسوب    ه؛ 

 .گرددمی
 : مدیرعامل شرکت سهامی:سؤال

 .گرددمینماینده شرکت محسوب  -الف ✓
 .گرددمیمحسوب  مدیرهنماینده هیأت  -ب
 .گرددمیمحسوب  مدیره نمایندر رئیس هیأت  -ج
 .گرددمیمحسوب  سهامداراننمایندر  -د

 ؟گرددمی : مدیرعامل شرکت سهامی در حدود چه اختیاراتی نمایندر شرکت محسوب سؤال
 اختیارات تفویض شده در اساسنامه.  -الف

 . تفویض شده از ناحیه هیأت مدیره  اختیارات -ب ✓
 اختیارات تفویض شده از ناحیه سهامداران.  -ج
 اختیارات تفویض شده از ناحیه رئیس هیأت مدیره.-د

 است.  اعمالقابل در مورد مدیرعامل نیز    ،.ا.ق.تجارت بیان شده استل 111ممنوع از مدیریت که در ماده   ااشخ -13
گهی شود.  روزنامۀ ایشان بایستی در  مدیریت  ت ل.ا.ق.تجارت مشخصات مدیرعامل و حدود اختیارات ایشان و مّد   128مستندًا به ماده  -14  رسمی آ

 جمع بندی: 
 مدیر عامل  هیئت مدیره  سهامی عام و خاصهای مدیریت در شرکت 

 مرجع صالح برای انتخاب 
مؤسس عمومی  مجمع  اول   بار 

 بارهای بعد مجمع عمومی عادی
 هیئت مدیره

 هیئت مدیره مجمع عمومی عادی مرجع صالح برای عزل 
 هیئت مدیره مجمع عمومی عادی الزحمهمرجع صالح برای تعیین حق

 سال  2 سال  2 مدت مدیریت
 محتمل است سهامدار باشد یا نباشد  الزامًا باید سهامدار باشند سهامدار بودن یا نبودن

 فقط باید حقیقی باشد حقیقی باشند یا حقوقی محتمل است شخص حقیقی یا حقوقی بودن 

 
 جمع بندی: 

 رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره:
 تواند رئیس و نایب رئیس شود.باید شخص حقیقی باشند؛ نمایندر شخص حقوقی می حتماً شود )قاعده آمره( و از خود هیئت مدیره انتخاب می

 ل.ا.ق.ت: 121ماده 
 برای تشکیل جلسات هیئت مدیره: حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره .1
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 برای اتخاذ تصمیم: اکثریت آراء حاضرین .2
 افزایش است اما قابل کاهش نیست. این اکثریت قابل

 حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره:
 نفر 5سهامی عام: نص صریح، 

 نفر 2سهامی خا : نص صریح نداریم، 
 : تعاونی مصرف و مسکنئاً های تجاری باشند، استثنایر شرکتتوانند مدکارمندان دولت نمی

 الزحمهحق
 مدیر موظف: حقوق ماهانه )+پاداش( .1
 غیرموظف: بابت ساعات حق حضور )+پاداش(مدیر  .2

توان الزحمه بابت ساعات حّق حضور داد و به کدام مدیر میتوان حّق توان حقوق ماهانه داد و به کدام مدیر می)به کدام مدیر( می  سؤال: به چه کسی
 پاداش داد؟

ا پدداداش را مدددیر )تددوان بدده الزحمه بابت ساعات حّق حضددور را میان( موظف داد، حّق مدیر )توان به حقوق ماهانه را فقط می ان( غیرموظددف داد امددّ
 توان هم به مدیران موظف و هم به مدیران غیرموظف داد.می

تددوان وفددق مدداده و فقط مینمود چنین امری محمل قانونی ندارد   تمدید مّدت مدیریتتوان پس از انقضای مّدت مدیریت مدیران اقدام به  نکته: نمی
 نمود. انتخاب هیئت مدیرر جدیدل.ا.ق.ت اقدام به  88

ت عضددویت هیئددت مدددیره باشددد. ت مدیریت عاملی نباید بیشتر از مّد نکته: اگر مدیرعامل شرکت سهامی، عضو هیئت مدیرر همان شرکت باشد، مّد 
انتخاب شود، چنانچه این شخص پس از انقضای یک سددال از عضددویت او  عنوان عضو هیئت مدیرهبرای مثال امکان دارد شخصی برای دو سال به

تددوان بعددد از توان بیش از یک سددال باشددد البتدده میعنوان مدیرعامل انتخاب گردد در این صورت مدت مدیریت مدیرعاملی او نمی  در هیئت مدیره به
 عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود.انقضای یک سال او را مجددًا به

مدددیریت عامددل   ،حددالدرعین  تواندکس نمیمقرر داشته هیچ  اصالح ق.ت  الیحه  126در ماده    قانونگذارهای سهامی عام و خا ،  ه: در شرکتنکت
باشد این ممنوعیت جاری خواهد شد اما اگددر شخصددی  ها، سهامیبیش از یک شرکت را داشته باشد، در تفسیر این ماده باید گفت اگر یکی از شرکت

ل دو شرکت با مسئولیت محدود باشد یا تضامنی باشد یا نسبی باشد یا مثاًل مدیرعامل شرکت بددا مسددئولیت محدددود و تضددامنی باشددد در ایددن مدیرعام
 دانند.(ل.ا.ق.ت را شامل موارد احصاء شده نیز می 126موارد ممنوعیت قانونی وجود ندارد )هرچند که برخی حکم عام ماده 

اش مسددئولیت شخص حقیقی است، اّما در مورد مسددئولیت حقددوقی، شددخص حقددوقی  عضددو هیئددت مدددیره بددا نمایندددهمسئولیت کیفری فقط متوجه 
 تضامنی دارد.

د دارد اصل بر آن است که در این زمینه ممنوعیت وجود ندارد که کارمند شرکت بتواند سهامدار یا شریک شرکت باشد اما در این زمینه ممنوعیت وجو
سهام این شرکت را داشته باشد و همچنددین نبایددد مجمددوع سددهام یددا   % 5با دولت معامله کند نباید هیچ کارمند دولتی بیش از  که اگر شرکتی بخواهد  

باشد. در صورت تخلف از این امر موضوع مشمول قانون منع مداخلدده خواهددد شددد کدده مجددازات بسددیار سددنگینی   % 20الشرکۀ کارمندان بیش از  سهم
 بینی نموده است.پیش

توانند در صددورت تخلددف یددا تقصددیر رئددیس و پنجم مجموع سهام شرکت باشد، می: شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک276  دهام
قامددۀ اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینۀ خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضددای هیئددت مدددیره و مدددیرعامل ا 

 تواند شکایت کند(نه کیفری که هرکس می ،و جبران کلیۀ خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. )دعوای حقوقیدعوی نمایند 
 :136مادر 

 در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارر آن خواهد بود.
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ها دعوت مجمع عمومی عادی را  تواند از مرجع ثبت شرکت به دعوت مجمع عمومی به وظیفۀ خود عمل نکنند، هر ذینفع میهرگاه مراجع  موظف  
 برای انتخاب مدیران تقاضا نمایند.

 تجاری:  هایشرکت مدیران در  مسؤولیت
 م دود:  مسؤولیتتضامنی، نسبی و با  هایشرکت مدیران در  مسؤولیت -1

  که   ق.ت  51ایراد وارد بر مادر    است که وکیل در قبال موکل دارد.  مسؤولیتی در قبال شرکاء همان    مدیر شرکت ارت  ق.تج  51و    121به مواد    مستنداً 
ماده    121ماده   در  که  است  آن  نموده  ارجاع  بدان  درحالی  قانونگذار  51ق.ت  است  نموده  بررسی  شرکاء  قبال  در  را  مدیر  دانیم  می  کهمسئولیت 
تر از نمایندگی مدیر از شرکت است، لذا باید گفت مسئولیت مدیر در قبال شرکت همان مسئولیتی است که  رنگ گی مدیر از شرکاء به مراتب کمنمایند 

 وکیل در قبال موکل دارد. 
 نکته: فقط در شرکت سهامی و شرکت تعاونی است که مدیران باید حتمًا از داخل اعضاء شرکت انتخاب گردند.

الزحمۀ مدیر یا مدیران با شرکای شرکت است مگر اینکه اساسنامه خددالف آن تعیین حق  ،های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدودشرکتنکته: در  
 بینی کرده باشد.را پیش

 شود نامه برای شرکت الزامی بوده و نکات مهم در آن درج میتضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود وجود شرکت نکته: در سه شرکت  
باشد راجع به جرائم  خاصی تصریح نموده که قسمت جزایی می که الیحه اصالح ق.ت 269الی  243در مواد  قانونگذارهای سهامی نکته: در شرکت

نطبق با ها از مدیرعامل و یا هیئت مدیره شاکی باشیم باید عنوان مجرمانۀ ما مشوند بنابراین اگر در این شرکتمدیرعامل و یا هیئت مدیره مرتکب می
ل.ا.ق.ت اسددت یددا اگددر هیئددت  258مدداده  2اند موضوع مشددمول بنددد یکی از مواد قانونی مذکور باشد. مثاًل اگر مدیران ترازنامۀ غیرواقع تن یم نموده

است امددا اگددر ل.ا.ق.ت   258ماده    3اند موضوع مشمول بند  مدیره و مدیرعامل از اموال یا اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی خود استفاده نموده
های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود بخواهیم در خصو  همین دو موضوع فوق بر علیه مدیران اعالم شکایت نماییم چددون قددانون  در شرکت

 د بود.ق.م.ا خواه 674بینی نکرده، عنوان شکایت ما خیانت در امانت یعنی جرم موضوع ماده تجارت عنوان مجرمانۀ خاصی را در این زمینه پیش
گونه مسئولیتی نخواهند داشت اما  های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود اگر مدیران در حدود اختیارات خود عمل نمایند هیچ نکته: در شرکت 

 . نموده است اگر مدیران از حدود اختیارات تفویضی تخلف نمایند در این صورت همانند وکیلی خواهند بود که در انجام وظایف قانونی تعدی یا تفریط
 سهامی:  هایشرکت مدیران در  مسؤولیت -2

 بینی پیش یا مشترک    انفرادی   مسؤولیت  142حکم نموده است. در ماده    بیان    ،مدیران  مسؤولیت ل.ا.ق.تجارت در باب    143و    142در مواد    قانونگذار
 است   واحدما    مسؤول جایی است که    رد  یدا انفر   مسؤولیتکه    دانیممیانفرادی یا تضامنی مطرح شده است.    مسؤولیت  143است اما در ماده    شده
مدیران، مرتکب    143و هم در ماده    142. در هر ماده یعنی هم در ماده  باشندمی ما متعدد    مسؤولین تضامنی و مشترک جایی است که    مسؤولیتاما  

موجب شده که شرکت یا ورشکسته گردد و یا اینکه دارایی شرکت بعد از انحالل کافی برای دیون آن    مدیرانتخلف    143اما در ماده    اندشده تخلف  
ماده    کهدرحالی نباشد   تخلف  چند  هر    142در  مرتکب  تخلف    اندشدهمدیران،  این  نگردیده و همچنین    ورشکستگی  موجب    مدیران  اما  اگر  شرکت 

 . باشدمی بیش از دیون آن  شرکت  منحل شده، داراییشرکت 
 ل.ا.ق.تجارت(:  131و  130، 129تفسیر مواد  )  سهامی  هایشرکت مناملۀ مدیران با خود در 

 است: وض ذیل الزم به ر ف
 مدیر با خود، آن است مثاًل مدیر ماشین خود را به شرکت بفروشد و یا ماشین شرکت را برای خود بخرد:  ه معامل زا من ور ما 

 : کندمیو مجمع عمومی نیز آن را تصویب  دهدمی ره این معامله را اجازه ، هیأت مدیکندمیمدیر با خود معامله  -1
 . باشدنمی  ابطالقابل معامله صحیح بوده و  اوالً 

  مدیره أت  هی   مافوق    ،مجمع عمومی   چون   :کندمیاما مجمع عمومی آن را تصویب    دهد نمی   اجازهمعامله را    مدیره  هیئت،  کندمی مدیر با خود معامله   -2
 . باشدنمی  ابطالقابل : معامله صحیح است و اوالً اثری ندارد یعنی  هر است عدم اجازه هیأت مدی

 نیست.ثانیًا: خسارتی نیز قابل مطالبه 
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با  -3 این معامله را  کندمی خود معامله    مدیر  را تصویب    دهدمی  اجازه ، هیأت مدیره  این معامله  اوالً :  کندنمیاما مجمع عمومی آن  نیست    ابطالقابل : 
 ارزش قائل شده است.  مدیرهبه اجازر هیأت  قانونگذار چون 

 . باشدمیمطالبه قابل   دهندهاجازه و مدیران   کننده معامله ثانیًا: خسارت به نحو تضامن از مدیر 
 : کندنمیو مجمع عمومی نیز آن را تصویب  دهدنمی ، هیأت مدیره این معامله را اجازه  کندمیمدیر با خود معامله  -4

 ( ل.ا.ق.تجارت مهلت مقرر در این مورد سه سال است. 131مطابق ماده )است  ابطالقابل   ،: معامله اوالً در این صورت 
 . باشدمی ثانیًا: خسارت به نحو تضامن قابل مطالبه 

باید    استثنائاً اما    باشدمی  معاملهبحث معاملۀ با خود بود. در بحث معاملۀ مدیر با ثالث اصل بر صحت    درنکته: مواردی که در فوق بدان اشاره شد  
ن  م است، ثانیًا: خسارت به نحو تضا  ابطالقابل معامله    اوالً مسبوق به تبانی باشد و یا به طور صوری باشد.    ث لمدیر با ثا  ۀ معامله داشت چنانچه  توّج 

 . باشدمی قابل مطالبه 
 

 :های سهامی عام و خا جمعبندی مسئولیت مدیران در شرکت
بینددی نمددوده ایددن برای مدیران متخلف مسئولیت انفرادی یددا تضددامنی پیش الیحه اصالح ق.ت  143در مادر    قانونگذاره داشت اینکه  نکته: باید توّج 

 معلول تخلف مدیر یا مدیران باشد. ،ودن داراییمسئولیت زمانی حاکم خواهد بود که ورشکستگی یا کافی نب
ویب مجمددع نکته: چنانچه مدیر صاحب امضای مجاز شرکت با ثالث معامله نماید در این قبیل موارد نه نیاز به اجازر هیئت مدیره است و نه نیاز به تص 

معتبر است استثناء مربوط بدده مددوردی اسددت کدده معاملددۀ صحیح و  ،باشد یعنی معاملۀ مدیر یا مدیران صاحب امضای مجاز با ثالثعمومی عادی می
مورد استثنًا هم معامله باطل اسددت و هددم خسددارت بدده نحددو تضددامن قابددل مطالبدده  2ده و یا مبتنی بر تبانی باشد در این وطور صوری بمدیر با ثالث به

 باشد.می
تا سه سددال از تدداریخ  131و مجمع عمومی نیز تصویب نکند، مطابق ماده  نکته: در فرضی که مدیر با خود معامله بکند هیئت مدیره آن را اجازه ندهد

 طور مخفی انجام شده در ظرف سه سال از تاریخ کشف آن.انعقاد قابل اقامۀ دعوی برای بطالن است و اگر معامله به
توانددد دیددون آنهددا را یا خیر؟ همچنین آیا شرکت میتوانند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل نمایند سؤال: آیا مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره می

 تضمین یا تعهد کند یا خیر؟
 ل.ا.ق.ت( 132خیر مگر اینکه اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی باشد )

یره انجام توانند این اقدامات را در مورد مدیرعامل و اعضای هیئت مدهای مالی و اعتباری تحت قیود و شرایط عادی  خود میها و شرکتنکته: بانک
 دهند.

نکته: ممنوعیت مذکور در سؤال مطروحۀ فوق شامل اشخاصی که نمایندر شخص حقددوقی عضددو هیئددت مدددیره در جلسددات هیئددت مدددیره هسددتند 
 گردد.شود بعالوه این ممنوعیت شامل همسر و پدر و مادر و اجداد، اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخا  مذکور نیز میمی

 توانند معامالتی ن یر معامالت شرکت انجام دهند یا خیر؟سؤال: آیا مدیران و مدیرعامل شرکت می
 توانند.ل.ا.ق.ت اگر این معامالت متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد نمی 133مطابق مادر 

 سؤال: ضمانت اجرای تخلف از سؤال فوق چیست؟
 ای به بطالن عملیات نشده(رکت قرار داده است )یعنی هیچ اشارهضمانت اجرای تخلف را جبران خسارت ش قانونگذار

تواند بدون رضایت سایر شرکاء به  مقرر داشته هیچ شریکی نمی  ق.ت  134در ماده    قانونگذارنیز    های تضامنی و نسبینکته بسیار مهم: در شرکت
یا و  نماید  تجارت شرکت  نوع  از  تجارتی  ثالث،  به حساب شخص  یا  در  به   حساب شخص خود  با مسئولیت محدود  یا شریک  عنوان شریک ضامن 

 شرکت دیگری که ن یر آن تجارت را دارد داخل شود. 
 تجاری:  هایشرکت حدود اختیارات مدیران در  
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باشددند، امددا اصددل کلددی های تجدداری مدددیران دارای اختیددارات کامددل بددرای ادارر امددور شددرکت میاصل کلی: اصل کلی آن است که در همۀ شددرکت
تصور است یک فرض آن است دانیم که دو فرض قابلاالشعار با این استثناء مواجه است که امکان دارد اختیارات مدیران محدود شده باشد. میفوق

 محدود شده باشد. در خارج از اساسنامهمحدود شده باشد و فرض دیگر آن است که اختیارات مدیران  در اساسنامهارات مدیران که اختی
 .رابطۀ بین مدیران و شرکت و شرکاء؛ دوم در رابطۀ بین ثالث و شرکتبررسی است: اول در نکته: اثر محدود شدن  اختیار مدیران در دو رابطه قابل

کلی: محدود کردن اختیارات مدیران در رابطۀ دوم یعنی در رابطۀ بین مدیران و شرکت و شرکاء )یا سددهامداران( درهرحددال معتبددر اسددت تفدداوت نکته  
موجب تصددمیم مجمددع عمددومی موجب اساسددنامه یددا بددهکند این محدود کردن  اختیار در اساسنامه باشد یا خارج از اساسنامه باشد برای مثال بددهنمی

ندارند اگر مدیران شرکت از این حکم تخلف نموده و سند تعهدآور به   200.000.000مقرر شده مدیران حّق صدور سند تعهدآور مازاد بر مبلغ    عادی
صادر کنند در روابط بین خود شرکت و مدیران و شرکاء یا سهامداران، مدیر تخلف نموده و مسئول جبران خسارات ناشی از این   500.000.000مبلغ  

 کند شرکت، سهامی عام و خا  باشد یا با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی باشد.خلف است، تفاوت نمیت
الیحه اصالح  118در مادر   قانونگذارنکته بسیار مهم: در خصو  اثر محدود کردن  اختیارات مدیران در رابطۀ اول یعنی در رابطۀ بین شرکت و ثالث  

بوده و در مورد شرکت با مسئولیت محدود   1311مصوب    ق.ت  105دانیم که ماده  ده است میق.ت انتخاب نمو  105راه حّلی متفاوت از مادر    ق.ت
 باشد.بوده و در مورد شرکت سهامی عام و خا  می 1347ل.ا.ق.ت، مصوب  118است اما مادر 

 م دود کردِن اختیارات مدیران در شرکت سهامی عام و خاص
مقرر داشته محدود کردن  اختیارات مدیران، خواه در اساسنامه و خواه در خارج از اساسددنامه در قبددال  ل.ا.ق.ت 118در این شرکت در ماده   قانونگذار

موجب تصمیم مجمددع عمددومی مقددرر شددده باشددد مدددیران، حددق صدددور سددند یعنی اگر در اساسنامه یا به؛  باشدیکن میلماشخا  ثالث، باطل و کن
بنمایددد  500.000.000ارند اگر مدیران از این حکم تخلف نموده و مبادرت به صدور یک سند تعهدآور به مبلغ  ند  200.000.000تعهدآور مازاد بر  

یکن لممسئول است زیرا گفتیم که محدود کردن اختیار مدددیر در قبددال اشددخا  ثالددث باطددل و کددان 500.000.000شرکت همچنان در قبال کّل 
مراجعدده بدده مدددیر را  ر، در بین مدیران، شرکت و سهامداران معتبر بوده و شرکت به دلیل تخلف مدیر حددّق است، البته این محدود کردن  اختیارات مدی

 دارد.
در یک مورد شرکت را در قبددال اقدددام مدددیران کدده خددارج از موضددوع شددرکت باشددد   قانونگذاردر شرکت سهامی استثنًا    ل.ا.ق.ت  118اده  نکته: در م

 مسئول قلمداد ننموده است.
 حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت م دود )در رابطۀ شرکت و ثالث(

 به تمایز شده است.در بحث محدود کردن  اختیارات مدیران، در رابطه با شرکت و شخص ثالث بین دو مورد قائل  ق.ت 105ماده 
صدددور سددند تعهدددآور مددازاد بددر مبلددغ  مددورد اول اینکدده محدددود کددردن اختیددار مدددیر در اساسددنامه باشددد یعنددی در اساسددنامه گفتدده شددده مدددیر حددّق 

ردن  ایددن محدددود کدد  105صادر کند در این صورت مطابق مددادر   500.000.000ندارد اما مدیر از آن تخلف نموده و سند تعهدآور    200.000.000
 گردد.مسئول قلمداد می 200.000.000اختیار در قبال شخص ثالث نیز معتبر است یعنی شرکت در قبال ثالث فقط نسبت به 

مورد دوم محتمل است محدود کردن اختیار در خارج از اساسنامه باشد در این صددورت ایددن محدددود کددردن اختیددار در قبددال شددخص ثالددث، باطددل و 
ندارنددد امددا مدددیر سددند   200.000.000صدور سند تعهدددآور مددازاد بددر  در خارج از اساسنامه مقرر شده بود که مدیران حّق  یکن است یعنی اگرلمکان

 به شرکت مراجعه کند. 500.000.000تواند برای کل مبلغ صادر نموده، ثالث می 500.000.000تعهدآور  
محدود کردن  ،ابطه بین مدیر و شرکت و شرکاء همانند شرکت سهامی عام و خا نکته: همچنان که قباًل گفتیم در شرکت با مسئولیت محدود در ر 

 اختیارات مدیران، صحیح و معتبر است.
عمال داشته باشد. )چون مقررات    ق.ت   105، حکم مقرر در مادر  قانونگذار رسد در شرکت تضامنی و نسبی به دلیل سکوت  نکته: به ن ر می قابلیت ا 

 تصویب شده است(  1311ر سال شرکت تضامنی و نسبی هم د
 جمع بندی: 
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طلب، به    سررسیدمیلیون بنمایند چنانچه دارندر سند در    50که اگر مدیران شرکتی مبادرت به صدور یک سند تعهدآور به مبلغ    بودبحث بر سر این  
ثانیًا: مدیران جدید  اوالً شرکت مراجعه نموده،     ، شرکت  اظهار نمایند که مطابق مقررات اساسنامه، مدیران  : مواجه با تغییر مدیران سابق شده باشد، 

شرکت فقط در قبال    باشد میمیلیون    50، حال چون سند تعهدآوری که در دست شماست  اندنداشته میلیون    20صدور سند تعهدآور مازاد بر مبلغ    حّق 
مدیران صحیح است یا    این است که آیا اظهار  سؤالندارد حال    مسؤولیتی  گونههیچ میلیون مانده شرکت    30  در قبالاست و    مسؤولمیلیون آن    20

 خیر؟ 
 :گرددمیاشاره  در ذیلبستگی به نوع شرکت دارد که  سؤالپاسخ به این 

 م دود:  مسؤولیتتضامنی، نسبی و با  هایشرکت در  رات مدیران ام دود کردن حدود اختی -1
آن را در شرکت تضامنی و   توانمی با توجه به زمان تصویب آن  بوده امامحدود  مسؤولیتکه در مورد شرکت با  1311مصوب   ق.ت  105ماده  با لحاظ

انست. مطابق این ماده محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه هم در قبال مدیران و هم در قبال شرکت شرکاء و هم در  د  عمالإ قابل بی هم  سن
محدود    مسؤولیتشرکت طرف معامله، شرکت تضامنی، نسبی و با    ، االشعارفوق   سؤالاشخا  ثالث قابلیت استناد دارد. با این وصف اگر در    ال بق

  مسؤولیتی   گونههیچ مازاد شرکت    نومیلی  30  در قبالبوده و    مسؤولمیلیون    20  قبالیعنی اینکه شرکت فقط در    باشدمی  باشد اظهار مدیران صحیح 
 کننده خواهد بود. اءض ام مدیران   ه  فقط متوّج  مسؤولیت ندارد و 

 سهامی:   هایشرکت دود کردن اختیارات مدیران در   م -2
رات مدیران حتی در اساسنامه فقط در روابط بین خود مدیران و  امحدود کردن اختی »شرکت سهامی مقرر داشته:    در مورد ل.ا.ق.تجارت    118ماده  

این محدود کردن اختی ا رات مدیران در قبال اشخاسهامداران، معتبر است.  باطل  ثالث  اگر در مثال فوق شرکت    .«ستا   معامله،    طرف    بنابراین 
 خواهد بود.  مسؤولمیلیون  50شرکت سهامی عام یا خا  باشد اظهار مدیران صحیح نبوده و شرکت در قبال کل مبلغ 

آیا  سؤال اقدام مدیران    د دارد که شرکتوسهامی موردی وج  هایشرکت در :  ل.ا.ق.تجارت چنانچه    118مطابق ماده    ،بلهنباشد؟    مسؤولدر قبال 
مدیران،   شرکتاقدام  موضوع  از  مدیران  خارج  اقدام  قبال  در  شرکت  صورت  این  در  شرکتی    مسؤول  ،باشد  موضوع  اگر  مثال  برای  بود.  نخواهد 

بنمایند و بابت آن، شرکت، سند  باشد اما مدیران شرکت از موضوع شرکت تخلف نموده، اقدام به خرید هزار دستگاه ماشین برای صادرات    سازیراه
 نخواهد بود.  مسؤولشرکت  اندنموده ع شرکت تخلف وض صورت باید گفت چون مدیران از مو تعهدآور صادر نمایند در این 

 
 تجاری:  هایشرکت موارد ان الل  

 های تضامنی و نسبی: الف( موارد ان الل شرکت 
 

 مورد احصاء شده است. موارد ذیل در خصو  انحالل این شرکت الزم به ذکر است:  8بند اما   6در  ق.ت  136الل این شرکت در ماده  موارد انح
شرکت اعالم نموده    ق.تجارت یکی از موارد انحالل شرکت را بدهکاری و یا ورشکستگی شریک   129این ماده و همچنین در ماده    5در بند   قانونگذار -1

  درخواست   توانندنمیق.تجارت طلبکاران شخصی شریک    123در ماده    الشرکهسهم   وانتقالنقل   محدودیت ت  است. دلیل این امر آن است که به علّ 
یا    الشرکهسهم فروش   شریک    کاران شخصی  به طلب  قانونگذار بنابراین تنها راه چاره در این بوده که    ؛ورشکسته را مطرح کنند این شریک بدهکار و 

 مایند. ناجازه دهد برای اینکه بتوانند به طلب خود برسند درخواست انحالل شرکت را مطرح  
داشت   -2 توجه  که باید  صورتی  شرکاء    در  سایر  باشد  مطرح  شریک  ورشکستگی  یا  و  بدهکاری  دلیل  به  شرکت  انحالل  پرداخت    توانندمی بحث  با 

 آن شریک و اخراج او از شرکت مانع انحالل شرکت گردند.  الشرکهسهم 
که این حق در اساسنامه  فسخ شرکت را دارند مگر این حّق  ق.ت  137رکای شرکت مطابق ماده تضامنی و نسبی اصل بر آن است که ش هایشرکت در  -3

این فسخ از شرکاء   بایستی  البته  باشد.  این صورت مانع انحالل شرکت گردند.   توانندمی شرکاء    واال سایر اضرار نباشد    به قصد   سلب شده  شرایط    در 
.  3. عدم قصد اضرار؛  2. عدم سلب حّق فسخ )اصاًل الزم نیست چیزی تصریح شود نه وجود حّق فسخ و نه حّق سلب(؛  1ق.ت(:    137فسخ )مادر  

 شش ماه بین اعالن  کتبی  فسخ تا إعمال  فسخ فاصله باشد. 
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 تست: شرط فسخ شرکت تضامنی این است که: 
 بینی شده و سلب نشده باشد. حّق فسخ در اساسنامه پیش  ×
 بینی شده باشد سلب نشده باشد. حّق فسخ در اساسنامه بدون آنکه پیش  ✓

 اساسنامه تصریح شده باشد. وجود حّق فسخ و عدم سلب آن در  ×
 در اساسنامه تصریح شده باشد که حّق فسخ سلب نشده باشد.  ×

  ترین شرط  امکان  فسخ  شرکت این است که در اساسنامه حّق فسخ سلب نشده باشد یعنی اّواًل الزم نیست وجود حّق فسخ تصریح شود )چون این مهم 
ثانیًا طبق اصل   دارد(؛  قانونًا وجود  به تصریح  سلب حق  نیازی  یعنی  بقای آن تصریح شود  نیست که  نیازی  و  باقی است  این حق  شدن استصحاب 

 نیست بلکه تنها در اساسنامه نباید این حق تصریح شده باشد. 
 بود.  مورد خواهد  برحسبقانونی ت دوام شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء و وراث یا سرپرس ،در بحث فوت و یا محجوریت یکی از شرکاء  -4

 
 سهامی:  هایشرکت  ان الل موارد  (ب

 مورد بیان شده است. 5 ل.ا.ق.ت  199ر ماده  موارد انحالل این شرکت د
این شرکت قلمداد نشده است. دلیل این امر آن است که طلبکاران    ل از موارد انحال  سهامدار رعکس شرکت تضامنی، بدهکاری و یا ورشکستگی  ب -1

پس    رسندمی به طلب خود    چون از این طریق طلبکاران  بنابراین   ؛ اقدام به فروش سهامدار بدهکار و یا ورشکسته بنمایند  توانندمی شخصی سهامدار،  
 موارد انحالل این شرکت قلمداد نماید. بدهکاری و یا ورشکستگی سهامدار را از   قانونگذاردلیل وجود نداشته که 

 این ماده ورشکستگی خود شرکت است نه ورشکستگی سهامداران.  3از ورشکستگی در بند  ار ذگ قانونمن ور   -2
 است.  بازگذاشتهدست محاکم را تا حدی در صدور حکم انحالل شرکت  قانونگذار این ماده  5در بند  -3

ل.ا.ق.تجارت موارد دیگری را    201در ماده    قانونگذارل.ا.ق.تجارت بدان اشاره شده است   199ماده    درشرکت که    انحالل    اصلی    : غیر از موارد  نکته
تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد )انحالل  هر ذینفع می   201در موارد  یادشده در    نیز بیان نموده است که موجب انحالل شرکت خواهد شد.

. عدم تشکیل مجمع  3؛  از یک سال  بیش . عدم فعالیت  2؛  یک سال پس از ثبت  تا . عدم اقدام در موضوع شرکت  1مستلزم حکم دادگاه است(:  
َمت   ماندن   . بالتصدی 4های هر سال مالی؛  ای رسیدگی به حساب بر   ده ماه از تاریخی که اساسنامه معّین کرد  تاعمومی عادی   تمام یا بعضی از  س 

الَمَثل به موجب  العاده و ایفای وظایف پیشگیرانه در انحالل. فی . عدم تشکیل مجمع فوق 5؛  از شش ماه  بیشیا مدیرعامل    اعضای هیأت مدیره 
العاده اقدام  ونی کمتر شود و ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه توسط مجمع فوق الیحه اگر حداقل سرمایۀ شرکت سهامی از حداقل قان  5مادر 

العاده بالفاصله نسبت به انحالل یا کاهش  های وارده حداقل نصف سرمایه از بین رفته و مجمع فوق الیحه بر اثر زیان   141نشود و یا به موجب مادر  
 تقاضای انحالل شرکت را بنماید.  تواند از دادگاهسرمایه اقدام ننموده هر ذینفع می

 م دود:  مسؤولیتان الل شرکت با موارد  (ج
 مورد احصاء شده است.   6ق.تجارت در چهار بند اما  114موارد انحالل این شرکت در ماده  

ما  سؤال  به  مراجعه  با  شخصی  با    کندمی  سؤال :  شرکت  شریک  ایشان  که  است  طلبکار  شخصی  یک  از  عنوان  باشدمیمحدود    مسؤولیت که   ،
محدود دسترسی داشته باشم    مسؤولیتایشان در شرکت با    الشرکهسهم به    ممن ندارد اما اگر من بتوان  به که این بدهکار دارایی برای پرداخت  داردمی

 بعمل آورد؟  توانمی امی چه اقد کندمیایشان تکافوی طلب مرا  الشرکهسهم 
  وانتقالنقل ق.تجارت    102آن شریک بنماید زیرا در ماده    الشرکهسهم به فروش    اقدام  توانندنمی ایشان    اوالً این شخص باید گفت:    سؤال در پاسخ به  

ق.تجارت بیان شده است اما بدهکاری و یا    114محدود در ماده    مسؤولیت ثانیًا موارد انحالل شرکت با    با محدودیت مواجه شده است.   الشرکهسهم 
 ورشکستگی شریک از موارد انحالل قلمداد نشده است پس تکلیف طلبکار چیست؟ در این زمینه دو ن ر وجود دارد: 
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  تواندمی . تنها اقدامی که  مطرح نماید   خواست انحالل شرکت را در   تواندمی را بفروشد و نه    الشرکهسهم   تواند میمعتقدند طلبکار نه    ایعدهن ر اول:  
م شناخته  کننده مقّد منحل گردد، توقیف   آینده به علل دیگری، شرکت در  یک را توقیف نماید تا چنانچه بنا این شر   الشرکهسهم رد آن است که  بعمل آوَ 

 . انحالل شرکت را مطرح نمایدرخواست د تواندمی ذیل طلبکار  لیاست این است، به دو دل ترقوی که  ن ر دوم   اما ؛شود
ق.تجارت یکی از    129ق.تجارت و. ماده    136ماده    5در بند    قانونگذار تضامنی، یعنی علت اینکه    هایشرکت وحدت مالک از مقررات    :دلیل اول

در این    الشرکهسهم  وانتقالنقل   «ق.ت 123ماده  » موارد انحالل شرکت تضامنی را بدهکاری و یا ورشکستگی شریک بیان نموده آن است که مطابق  
با   به طلب خود،   محدودیت شرکت مواجه  راه رسیدن طلبکاران شخصی شرکاء  تنها  اینکه در شباشدمی انحالل شرکت    بوده و  به  توجه  با  با  .  رکت 

در    مسؤولیت نیز  با    الشرکهسهم   وانتقالنقل   محدودیت  « ق.تجارت  102ماده  »محدود  دارد همانند شرکت تضامنی، در شرکت    مسؤولیت باز وجود 
 محدود نیز یکی از موارد انحالل این شرکت بایستی بدهکاری و یا ورشکستگی شریک شرکت باشد. 

است.    مسؤولخود    هایبدهی   ررکه باشد در با  هرکجاای اصل وحدت دارایی: مطابق این اصل هر بدهکاری با همۀ دارایی خود در  ض دلیل دوم: اقت
یا ور   ازآنجاکه با  مقداری از دارایی شریک بدهکار و  تا طلبکار به    مسؤولیتشکسته در شرکت  باید اجازه بدهیم شرکت منحل گردد  محدود قرار داد 

 دارایی شخصی شریک دسترس داشته باشد. 
بند  نکته با    114ماده    4: مطابق  اساسنامه چنین    مسؤولیتق.تجارت فوت شریک در شرکت  انحالل شرکت است که در  از موارد  محدود زمانی 

 موضوعی تصریح شده باشد. 
 :شرکت  مختلط  غیرسهامی: فوت  شریک  با مسؤولیت  محدود در تست
 سبب انحالل است حتی بدون تصریح در اساسنامه.  ×
 باعث انحالل نیست حتی با تصریح در اساسنامه.  ✓

 اساسنامه.  باعث انحالل نیست مگر با تصریح ×
 باعث انحالل نیست مگر نسبت به یک شریک آن هم با تصریح در اساسنامه.  ×

 بود.   3ق.ت پاسخ گزینۀ  114بود طبق مادر  شرکت با مسؤولیت محدوداگر سوال در 
 

 بندی:جمع 
 موارد ان الل شرکت تضامنی و نسبی

 ق.ت احصاء شده است: 136ها در مادر موارد انحالل این شرکت
 یعنی ق.ت 93ماده  3و  2و  1فقرات  الف.

. شرکت برای هدف خاصی تشکیل گردیده، آن هدف را انجام دهد و یا انجام آن غیرمقدور شود مثاًل شرکتی برای احداث سدی تشکیل شددود و آن 1
 ممنوع نماید. سد را احداث نماید. یا مثاًل شرکتی برای صادرات برن  تشکیل شود اما قانونی وضع گردد و صادرات برن  را 
گردد بلکه خود موجب انحالل شرکت نمینکته: باید توّجه داشت، صرف  انجام هدف شرکت و یا صرف  غیرمقدور شدن  اجرای موضوع شرکت خودبه

حکددم انحددالل توان بدده دادگدداه بددرای صدددور العادر شرکت تشکیل شود و رمی به انحالل شرکت بدهد در غیر این صورت میباید مجمع عمومی فوق
 مراجعه نماید.

 . اگر شرکت برای مّدت معینی تشکیل شود و آن مدت منقضی گردد.2
ها پددس از هددا یددا حتددی سددالسال منقضی گردد، رویۀ عملی بر این است که اگر شددرکت ماه 5سال تشکیل شود و آن  5نکته: اگر شرکتی برای مّدت 

گردد یعنی همچنان بدده و مّدت شرکت را تمدید نماید، چنین شرکتی معتبر و باقی قلمداد می العاده را تشکیل دهدانقضای مّدت، مجمع عمومی فوق
 حیات حقوقی خود ادامه خواهد داد.
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 قانونگددذارشددود، نتیجددۀ توقددف در پرداخددت دیددون حاصددل می ق.ت ورشکسددتگی در 412دانیم کدده مطددابق مددادر . اگر شرکت ورشکسته گردد. می3
د انحالل، قلمداد نموده است باید توّجه داشت بین ورشکستگی شریک و ورشکستگی شرکت تفدداوت وجددود دارد در همددۀ ورشکستگی را یکی از موار 

توانددد آن هددم ها مثل تضامنی و نسددبی، ورشکسددتگی  شددریک میها ورشکستگی  شرکت موجب انحالل  شرکت است اما فقط در برخی شرکتشرکت
 تحت شرایطی موجب انحالل شرکت گردد.

 باشند.از موارد انحالل شرکت می های تجاریدر همۀ شرکت: سه مورد فوق که به آن اشاره کردیم نکته
 (یعنی اتفاق آراء)در صورت تراضی تمامی شرکاء  ب.

اعضای شرکت )شرکاء یا سهامداران( در خصو  انحالل شددرکت اسددت امددا  گیری  یکی از موارد انحالل شرکت، تصمیم  های تجاریدر همۀ شرکت
 این اکثریت بستگی به نوع شرکت دارد.

 بینی نموده است.پیش «اتفاق آراء»اکثریت الزم را برای انحالل،  قانونگذارهای تضامنی و نسبی، در شرکت
 اه آن دالیل را موجه دیده و حکم به انحالل شرکت دهد.اگر یکی از شرکاء به دالیلی انحالل را از محکمه بخواهد و دادگ ج.

های تجاری راه برای همۀ اعضای شرکت باز است تا از دادگاه درخواست صدور حکم انحالل را بخواهند اما نکتۀ مهمی که باید به آن در همۀ شرکت
تضددامنی و نسددبی  قیود و شروطی است اما استثنًا در دو شرکت   ها درخواست انحالل از دادگاه، منوط به تحققه نمود آن است که در سایر شرکتتوّج 

تواند به دادگاه مراجعه نموده ه میانحالل را به سهولت پذیرفته یعنی مقرر داشته هر شریکی با دلیل موّج   قانونگذار  ،به دلیل مسئولیت سنگین شرکاء
 و درخواست انحالل شرکت را بنماید.

 ق.ت 137ابق ماد یکی از شرکاء مط در صورت فسخ د.
اجازر فسخ شددرکت را بدده   قانونگذاررغم این موضوع به دالیل مسئولیت شخصی سنگین شرکاء،  دانیم که شرکت تجاری عقدی الزم است اما علیمی

مدداه  6ه داشت تقاضای فسخ باید فسخ را از شرکاء سلب نماید، ضمنًا باید توّج  تواند این حّق هر یک از شرکاء تفویض نموده البته اساسنامۀ شرکت می
 پذیر است.حاسبۀ ساالنه امکانم شود، فسخ در زمان ختم  سال رسیدگی میبههای شرکت سالقبل کتبًا به شرکاء اعالم شود و چنانچه به حساب

 تست: در شرکت تضامنی و نسبی، هر یک از شرکاء شرکت:
 بینی کند.تواند خالف آن را پیشالف. حق فسخ شرکت را دارند و اساسنامه نمی
 بینی کند.تواند خالف آن را پیشب. حق فسخ شرکت را ندارند و اساسنامه نمی

 بینی کند.اساسنامه خالف آن را پیشج. حق فسخ شرکت را ندارند مگر اینکه 
 بینی کند.د. حق فسخ شرکت را دارند مگر اینکه اساسنامه خالف آن را پیش ✓
 138در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده  .ه

کن است مطددابق مدداده تواند موجب انحالل این دو شرکت باشد بلکه بدهکاری شریک نیز ممنکته: باید توجه داشت نه تنها ورشکستگی شریک می
 ق.ت موجب انحالل این دو شرکت باشد. 129

ه بدده شددده آن اسددت کدده بددا توجددّ  بینددیشریک از موارد انحددالل شددرکت پیش  شریک و همچنین بدهکاری    علت اینکه در این دو شرکت، ورشکستگی  
الشرکۀ توانند مبادرت به توقیف و فروش سهماء نمیق.ت طلبکاران شخصی شرک 123وانتقال سهم الشرکه در این دو شرکت در ماده محدودیت نقل

 ها قلمداد بنماید.بدهکاری و یا ورشکستگی شریک را از موارد انحالل این شرکت قانونگذارشریک بدهکار بنمایند، لذا تنها راه چاره در این بوده که 
توانند الشرکۀ آن شریک از شرکت و خروج او از شرکت شوند میق.ت سایر شرکاء حاضر به پرداخت سهم  131نکته: الزم به ذکر است اگر وفق مادر  

 مانع انحالل شرکت گردند.
 ق.ت 140و  139شرکاء مطابق مواد در صورت فوت یا حجر یکی از  و.

این را از موارد  «و»در بند  136هرچند در ماده  قانونگذارتضامنی و نسبی فوت نماید و یا محجور شود در این صورت  نکته: اگر یکی از شرکای شرکت  
ه است یعنی مقرر داشته اگددر شددریکی فددوت ای به آن اضافه نمودق.ت تکمله  140و    139انحالل شرکت تضامنی و نسبی قلمداد نموده اما در مواد  
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طرف و رضایت وراث متوفی از طرف دیگر است )در مورد فوت( و همچنددین نماید یا محجور شود بقای این شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء ازیک
دیگددر اسددت. اگددر ایددن دو طددرف  طرف و رضایت سرپرست قانونی  محجددور از طددرفدر مورد حجر بقای این شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء ازیک

 رضایت به بقای شرکت داشته باشند شرکت به بقای حقوقی خود ادامه خواهد داد واال شرکت منحل خواهد شد.
 ق.م.( 249ت یک ماه را حمل بر رضایت اعالم نموده است )برعکس سکوت در مّد  قانونگذار ق.ت 139: در ماده مهم نکته

 خاصموارد ان الل شرکت سهامی عام و 
 مورد ذکر شده است: 5ل.ا.ق.ت،  199موارد انحالل این شرکت در ماده 

 در بحث موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی توضیح داده شد. ق.ت 136ق.ت است که در بند الف ماده  93سه مورد تکرار ماده  این :3و  2و  1
وانتقددال سددهام در ایددن شددرکت آزاد بددوده و انحددالل ایددن شددرکت نیسددت زیددرا نقلنکته: در شرکت سهامی ورشکستگی و بدهکاری سهامدار از مددوارد 

 توانند سهام سهامدار  بدهکار و یا ورشکسته را توقیف کنند و بفروشند.طلبکاران شخصی سهامدار می
 العادر شرکت تصمیم به انحالل شرکت بگیرد.در هر زمان که مجمع عمومی فوق .4

ی است. اکثریت الزم برای این امر، اکثریت الزم برای تشکیل مجمددع یک حکم کلّ  اعضاء م، انحالل  شرکت با تصمیمهمچنان که قباًل توضیح دادی
 ل.ا.ق.ت بیان شده است. 85ل.ا.ق.ت و اکثریت الزم برای اتخاذ تصمیم در ماده  84العاده در ماده عمومی فوق

 در صورت صدور حکم قطعی دادگاه .5
توان از دادگاه صالح، درخواست صدور حکم انحالل شرکت سهامی را درخواست نمود. ن ر قوی بر این است ا هر دلیلی مینکته: بحث است که آیا ب

 توان برای صدور حکم انحالل به دادگاه مراجعه نمود.که فقط در موارد خا  در قانون می
 اند.احصاء شده 201و  141، 5موارد بارز در مواد 

 سئولیت م دودموارد ان الل شرکت با م
 ق.ت احصاء شده است: 114ها در ماده شرکت گونهموارد انحالل این

 ق.ت 93ماده  3و  2، 1فقرات  الف.
 شرکت باشد. ۀالشرکۀ آنها بیش از نصف سرمایای از شرکاء که سهمدر صورت عده ب.

 توانند در خصو  انحالل شرکت اتخاذ تصمیم نمایندمیهای تجاری اعضای شرکت این در راستای همان اصلی است که گفتیم در تمام شرکت
 درخواست صدور حکم انحالل از دادگاه توسط یکی از شرکاء ج.

واسطۀ ضررهای وارده نصددف سددرمایۀ شددرکت از بددین بددرود، ثانیددًا یکددی از شددرکاء  شروطی را الزم دانسته، اواًل به قانونگذارنکته: برای تحقق این بند 
گیرد پرداخته و او ه بداند، ثالثًا سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او تعلق میو محکمه دالیل او را موّج تقاضای انحالل کند  

درخواست انحالل از دادگاه در شرکت با مسئولیت محدود بسیار   ،تضامنی  گردد در مقایسه با شرکت  را از شرکت خارج نماید، همچنان که مالح ه می
 است.سخت 

 شده باشد.بینید. در صورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش
 سؤال: در شرکت با مسئولیت محدود فوت  شریک ...

 بینی کند.تواند خالف آن را پیشالف. موجب انحالل  شرکت است و اساسنامه نمی
 .بینی کندتواند خالف آن را پیشب. موجب انحالل  شرکت نیست و اساسنامه نمی

 بینی کند.تواند خالف آن را پیشج. موجب انحالل  شرکت است و اساسنامه می
 بینی کند. تواند خالف آن را پیش د. موجب انحالل  شرکت نیست اما اساسنامه می  ✓
 

 تأثیر ورشکستگی شرکت در شرکاء و شرکاء در شرکت: 
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موجب   سهامداران  یا  که ورشکستگی شرکاء  از دالیلی  نمی یکی  شرکت  هیچ ورشکستگی  شرکت،  که  است  آن  دیون  شود  قبال  در  مسئولیتی  گونه 
می و  ندارد  سهامداران  یا  می شرکاء  حاصل  دیون  پرداخت  توقف  درنتیجۀ  ورشکستگی  که  شرکت  دانیم  که  ندارد  وجود  دینی  مورد  این  در  لذا  شود 

های تضامنی و نسبی و  گردد. البته در شرکت ستگی خود شرکت نمی ورشکست شود لذا در هیچ شرکتی ورشکستگی شریک یا سهامدار موجب ورشک 
 با مسئولیت محدود، ورشکستگی شریک امکان دارد موجب انحالل شرکت شود. 

 تأثیر ورشکستگی شریک یا سهامدار در ورشکستگی شرکت:  (الف
ه داشت با توضیحاتی که قباًل بدان اشاره شد  ید توّج . البته با گرددنمی   در هیچ شرکتی ورشکستگی شریک یا سهامدار موجب ورشکستگی خود شرکت

غیر از    ، که انحالل   دانیم می محدود، ورشکستگی شریک محتمل است موجب انحالل شرکت گردد و    مسؤولیتبی و با  تضامنی، نس   های شرکتدر  
 . باشدمیورشکستگی 

 تأثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء یا سهامداران:  (ب
 ورشکستگی شرکت سهامی در ورشکستگی سهامداران آن: تأثیر   -1

ماد لحاظ  سهامی  ل  1  ر با  شرکت  سهامداران  چون  قبال    مسؤولیتی.ا.ق.تجارت  در  کلّ   هایبدهیشخصًا  قاعدر  ندارند،  که  شرکت  است  آن  ی 
 شدهپرداخت  ه داشت اگر مقداری از سرمایۀ شرکت، تعهد به  سهامداران نخواهد شد. البته استثنائًا باید توّج   شرکت موجب ورشکستگی    ورشکستگی  
مبلغ   و  این صورت طلبکاران شرکت حّق   باشد  در  و شرکت ورشکسته گردد  نگردیده  پرداخت  برای    تعهدشده  را  به سهامداران    مبلغ    مطالبۀمراجعه 

ولی   این صورت ورشکستگی شرکت موجب  دارن  نشدهپرداخت تعهدشده  در  باشد  تاجر  بالشخصه  و سهامدار  نپردازد  را  مبلغ  آن  چنانچه سهامدار  د، 
 ورشکستگی سهامدار نیز خواهد شد.

از شرکت اشتغال به    ،سهامدار  ربودن  مالک ما برای تاج بودن   رف  ص    بنابراین  ؛عمال تجاری داشته باشد م آن است که سهامدار در خارج    ، سهامدار 
 . باشدنمی تاجربودن  دلیل  

 محدود در ورشکستگی شرکای آن:  مسؤولیتتأثیر ورشکستگی شرکت با  -2
ق.ت شرکای    94ه به اینکه مطابق ماده  با توّج سؤال: آیا ورشکستگی و یا بدهکاری  شریک از موارد انحالل  شرکت با مسئولیت محدود است یا خیر؟  

محدود موجب ورشکستگی    مسؤولیتشرکت ندارند قاعدر کلی آن است که ورشکستگی شرکت با    های بدهی  قبال   در  مسؤولیتیاین شرکت شخصًا  
محدود وجود   مسؤولیتشرکاء در شرکت با  مسؤولیتشده در بحث بیان   ه داشت چنانچه یکی از استثنائات  شرکای آن نخواهد شد اما استثنائًا باید توّج 

مراجعه به شریک ضامن را دارند.    ضامن قلمداد گردد در این صورت بعد از ورشکستگی شرکت، طلبکاران حّق   ،شریک  ،داشته باشد و به این دلیل 
امتناع ورزد و شخصًا   پرداخت وجه  از  این صورت ورشکستگی  نیز  اگر شریک ضامن   گی  محدود موجب ورشکست  مسؤولیت با    شرکت    تاجر باشد در 

قلمداد شدن تاجر  برای  ما  شد. مالک  خواهد  شرکت  ، شریک  از  خارج  در  شریک  است که  دهد.    عمل    ، آن  انجام  ص  توّج   باید تجاری  داشت    رف  ه 
 . باشدنمیتاجر بودن   شریک بودن، دلیل  

 
 های تضامنی و نسبی در ورشکستگی شرکای آن: تأثیر ورشکستگی شرکت  -3

از شرکای شرکت تضامنی،    116که مطابق ماده    هرچند قبال ق.تجارت هر یک  توّج   مسؤولیتشرکت،    هایبدهی   کّل   در  باید  اما  ه  تضامنی دارند 
. ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی زمانی موجب  گرددنمیموجب ورشکستگی شرکای آن    خودخودبه تضامنی و نسبی    شرکت    داشت ورشکستگی  

 که شرایط ذیل جمع باشد:   گرددمیورشکستگی شرکای آن 
 شرط اول: شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد. 

 شرکت برای دیون آن کافی نباشد.  و دارایی آمده بعمل   تصفیه شرط دوم:
 پرداخت آن امتناع ورزد. شرکت مراجعه شده اما شریک از   شرط سوم: برای مطالبۀ طلب به شریک  

 م: آنکه شریک شخصًا تاجر باشد. ر اشرط چه
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نیس  شرکت    باید توجه داشت صرفًا شریک   تاجر بودن  یا نسبی بودن، دلیل  یا تضامنی تضامنی و  تاجر بودن  ت. حتی مدیر شرکت نسبی  بودن دلیل 
 . باشدمی .تجارت ق 2عمال تجاری احصاء شده در ماده  م . تنها دلیل تاجر بودن اشتغال شریک در خارج از شرکت به یکی از باشدنمی 

 قانون تجارت:  128تفسیر ماده 
 شکل از دو قسمت است:تاین ماده م 

ماده صحیح است زیرا با توضیحاتی که    قسمت اول: ورشکستگی شرکت تضامنی مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکای آن ندارد. این قسمت از این 
ورشکستگی شریک    شدهارائه  قباًل   موجب  مواقع  برخی  در  تضامنی  شرکت  مواقع    گرددمی ورشکستگی  برخی  در  معنی  گرددنمی ولی  همان  این   .

 ورشکستگی شریک خواهد شد واال خیر. نی موجب م تگی شرکت تضاسفوق جمع باشد ورشک  چهارگانۀ یعنی اگر شرایط  باشدمی  «مالزمه ندارد»
. اگر گفته شود این ماده  «تگی برخی از شرکاء مالزمۀ قانونی با ورشکستگی شرکت نداردورشکس»:  داردمیاین ماده مقرر    قسمت دوم: قسمت دوم 

این جمله صحیح    «در دا   ت تگی شرکسورشکستگی همۀ شرکاء مالزمۀ قانونی با ورشک »دارای مفهوم مخالف است و مفهوم مخالف آن این است که  
ورشکسته    اءحتی اگر همۀ شرک  گرددنمی تگی شرکاء در هیچ صورتی موجب ورشکستگی شرکت  سزیرا قباًل به این مطلب اشاره شد که ورشک   ستنی

 شوند. 
 

 ق.تجارت:  439تفسیر ماده  
این ماده مقرر داشته   از  باشد.»یک قسمت  بر تسامح    این   « حکم ورشکستگی شریک در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده  جمله مبتنی 

توممان    ورشکستگی    حکم    صدور    کان  است زیرا ام   شریک    ستگی  ورشک   حکم    برای صدور  فتیم که  گ  زیرا   ؛نیست   پذیر امکانشریک و شرکت به طور 
 باشد.  آمده شرکت بعمل  مع باشد. از جمله اینکه امر  تصفیۀتضامنی یا نسبی شرایط باید ج شرکت  

توان تصور نمود حکم ورشکستگی شرکت و شریک با یک حکم  صادر شود،  باید توجه داشت، تنها فرضی که می  ق.ت  439نکته: در خصو  ماده  
اند در این صورت اگر  ت و شریک  ضامن با همدیگر در قبال تعهدی مسئولیت تضامنی دارند و هر دو از ایفای تعهد سرباز زده موردی است که شرک

باشد می  برای شرکت و هم برای شریک حاصل شده  را در  توقف در پرداخت دیون، هم  توان درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت و شریک 
 ضمن یک حکم مطرح نمود. 

 یک فوت شر  
  -حجر شریک )جنون 

َفه(    س 
عجز شریک )اعسار یا ورشکستگی 

 شریک( 
 

 - - - شرکت سهامی عام 

ایه 
سرم

 ای

 - - - شرکت سهامی خا  
 - - - تعاونی

 با مسؤولیت محدود 
+)به شرط تصریح در  یا-

 ق.ت  114 اساسنامه(
- - 

 مختلط سهامی 
 ضامن

+)به شرط تصریح در  یا-
 ق.ت  181 اساسنامه(

+)به شرط تصریح در  یا-
 ق.ت  181 اساسنامه(

- 

 - - - سهامدار 
مختلط  

 غیرسهامی 
 - - - ب.م.م
 + + + ضامن

  
خا

اش
 

 + + + تضامنی
 + + + نسبی
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َفه(یا   فوت شریکدر مورد جدول باال باید بگم ممکنه وضعیتی چون     ورشکستگی شریک( عجز شریک )یعنی اعسار یا  و یا   حجر شریک )جنون یا س 
های  شرکت این تأثیر وجود دارد اما در    های اشخا  شرکتشود که غالبًا در    سبب ان الل شرکتهر کدام در وضعیت  شرکت مؤثر واقع شده و  

 اصواًل وضعیت  شریک تأثیری در شرکت و بقای آن ندارد که تفکیک  آن به شرح ذیل است. ایسرمایه 
 

 های قانونی و اختیاری:اندوخته
 :ل.ا.ق.ت در تعریف سود خالص مقرر داشته، درآمد حاصل در همان سال منهای 237در ماده  قانونگذارنکته: 

 هاذخیره .3استهالکات  .2ا ههزینه .1
من ور از استهالکات یعنی کاهش دارایی شددرکت بدده دلیددل   ؛هایی که شرکت در آن سال داشته استها یعنی: تمامی مخارج و هزینههزینهمن ور از  

رف شددده باشددد ای صددَ میلیارد سرمایه تشکیل و همۀ سرمایه برای احداث  کارخانه 5استفاده از آن و یا درنتیجۀ تغییرات فنی برای مثال اگر شرکتی با 
عنددوان اسددتهالک من ددور احداث کارخانه را بدده  شده برایرفاز مبلغ َص  % 10تواند مثاًل میلیارد سود داشته باشد، شرکت می  1شرکت در آن سال    اگر

ه بدد  500.000.000ها و کارخانه کسر شددده اسددت لددذا از سددود شددرکت بایددد از ارزش دستگاه 500.000.000گذشت یک سال  نماید یعنی بگوید با
 تهالک من ور گردد.عنوان اس

 باشد.ها، همان اندوختۀ قانونی و اندوختۀ اختیاری میمن ور از ذخیره
های سددال  هایشود یعنی زیانشود و بعضی چیزها اضافه میه داشت بعضی چیزها از سود خالص کم میتقسیم باید توّج نکته: در تعریف سود قابل

 240و  90گددردد. نحددور تقسددیم سددود در مددواد شده است، اضافه می  های قبل که تقسیمسال  سیم  تقشود اما سودهای قابلها کم میقبل و اندوخته
 ل.ا.ق.ت آمده.

 تقسیم وجود دارد؟قابل سؤال: چه مرجعی صالحیت دارد تا تعیین نماید سود  
 مجمع عمومی عادی

 تقسیم وجود دارد؟قابلتواند مشخص نماید سود سؤال: مجمع عمومی عادی در چه زمانی می
 های سال مالی یعنی پس از تصویب ترازنامهپس از تصویب حساب
 ها بین سهامداران تقسیم گردد؟تواند تصمیم گیرد اندوختهسؤال: چه مرجعی می
 مجمع عمومی عادی

 تواند تصمیم گیرد؟سؤال: مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم کدام اندوخته بین سهامداران می
 ه اختیاریاندوخت

 ها باید برداشت و تقسیم گردد؟گفته شده در تصمیم مجمع عمومی باید مشخص شود مبالغ موردن ر از کدام یک از اندوخته  240سؤال: چرا در ماده 
گفتدده بدده  عمومی عادیبه خاطر اینکه امکان دارد شرکت چندین اندوخته اختیاری داشته باشد. برای مثال یک اندوخته اختیاری آن باشد که مجمع 

سددرمایۀ شددرکت،  دهم  عنوان اندوخته اختیاری ذخیره شود و ممکن است اندوخته اختیاری دیگر این باشد که پس از رسیدن  اندوختۀ قددانونی بدده یددک
 دهم سرمایه، اندوخته اختیاری خواهد بود.شرکت باز اندوختۀ قانونی را من ور نماید در این صورت مازاد یک

 ر از منافع موهوم چیست؟ هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی بین سهامداران تقسیم گردد.سؤال: من و
 سؤال: چه مرجعی باید نحور پرداخت سود را مشخص کند؟

 مجمع عمومی عادی و اگر نکرد هیئت مدیره
 سؤال: پرداخت سود به سهامداران باید ظرف چه مدتی صورت گیرد؟

 عمومی عادی راجع به تقسیم سود. ماه پس از تصمیم مجمع 8ظرف 
 %10سؤال: تقسیم چند درصد سود بین سهامداران الزامی است؟ 
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اندوختۀ قانونی  من ور  :سؤال با    از  آیا من ور نمودن آن هم در شرکت سهامی و هم در شرکت  محدود و    مسؤولیتیا سرمایه احتیاطی چیست؟ و 
الزامیست؟ من  نسبی  و هم در شرکت  تضامنی  یا سرمایۀ شرکت  و  قانونی  اندوختۀ  از  که    ور  است  آن  1هسالهمه احتیاطی 

20
ز سود خالص شرکت  ا   

1ه ب  اندوختهمجموع این    زمانیکهبعنوان اندوختۀ قانونی ذخیره گردد. تا  
10

اختیاری    آناز    پسسرمایه شرکت نرسیده من ور کردن آن الزامی است اما  
جارت من ور نمودن اندوختۀ قانونی در شرکت سهامی عام و خا  الزامی است. همچنین مستندًا به  ل.ا.ق.ت  238و   140خواهد بود مستندًا به مواد  

اما به دلیل فقدان نص قانونی من ور نمودن    الزامی است  محدود هم   مسؤولیت ق.تجارت من ور کردن اندوختۀ قانونی در شرکت با    57و    113مواد  
 نیست.  اندوختۀ قانونی در شرکت تضامنی و نسبی الزامی

را به عنوان  سؤال از سود شرکت  اندوختۀ اختیاری چیست؟ من ور آن است که مجمع عمومی تصمیم بگیرد مقداری  از    اختیاری  اندوخته : من ور 
 نماید.  ذخیره
  90اتخاذ تصمیم نماید که کل سود شرکت بعنوان اندوخته تجاری ذخیره گردد؟ خیر زیرا مستندًا به ماده    تواندمی: آیا مجمع عمومی عادی  سؤال

 آن بین سهامداران الزامی است.  % 10ل.ا.ق.تجارت در صورت وجود سود در شرکت تقسیم حداقل 
 و اندوختۀ اختیاری:  (سرمایه احتیاطی)ختۀ قانونی ودتفاوت ان

 . باشدمی ور کردن اندوختۀ اختیاری، اختیاری من  آنکهحال سرمایۀ احتیاطی( الزامی است )ختۀ قانونی  ودان  من ور کردن   -1
اندوختۀ قانونی را بین سهامداران تقسیم    تواننمی  آنکهحال تصمیم بگیرد که اندوختۀ اختیاری بین سهامداران تقسیم گردد.    تواند میمجمع عمومی   -2

 نمود. 
هنگا -3 بند    م در  به  توجه  با  سرمایه  را   158ماده    3افزایش  اختیاری  اندوختۀ  تبدیل    توانمی  ل.ا.ق.تجارت  سرمایه  حال به  تبصرر    آنکهنمود  مطابق 

 به سرمایه نیست.   تبدیلقابلل.ا.ق.تجارت اندوختۀ قانونی 
 ل.ا.ق.تجارت   237من ور از سود خالص چیست؟ ماده 

 ل.ا.ق.تجارت   239چیست؟ ماده  تقسیمقابل تعریف سود 
 ل.ا.ق.تجارت  90و  240نحور تقسیم سود چگونه است؟ مواد 

 
 

 افزایش سرمایه: 
 طرق افزایش سرمایه: 

 : افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید -1
 000/300/ 000اولیه  سرمایه 000/000/600 یافته افزایش سرمایه اولیه و 

 000/000/3سهام   تعداد  000/000/6تعداد سهام 
 100اسمی هر سهم  مبلغ 100مبلغ اسمی هر سهم  

 
 افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی  -2

 000/600/ 000 یافته افزایشسرمایه اولیه 
 000/000/3تعداد سهام 

 200مبلغ اسمی هر سهم  
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باشد،    شده تومان به عنوان مبلغ اسمی تعیین    100سهم و مبلغ    000/000/3بود باشد که به    000/000/300سرمایه اولیه شرکتی    هرگاه مثال:  
از   را  خود  سرمایه  بخواهد  شرکت  این  دهد    600/ 000/000به    300/ 000/000چنانچه  افزایش  صد  در  صد  را  خود  سرمایه  یعنی  دهد  افزایش 

 ذیل عمل نماید:  به یکی از دو طریق  تواندمی
سهم ثابت نگه دارد اما    000/000/3تعداد سهام را همچنان    تواندمی که شرکت  نسرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی یعنی ای   افزایش  : طریق اول

 تومان افزایش دهد.   200تومان به  100مبلغ اسمی سهام را از 
 اکثریتی الزم است؟ : در افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی چه سؤال

باال بردن مبلغ اسمی موجب    از طریق ل.ا.ق.تجارت چنانچه افزایش سرمایه    159باید بین دو مورد تمایز قائل شویم: مورد اول اینکه مستندًا به ماده  
سهامداران شرط    آراء این صورت اتفاق    را از جیب خود بپردازند در  یافته   افزایش ایستی مبلغ  ران گردد یعنی اینکه سهامداران بایجاد تعهد برای سهامدا 

 است.
مبلغ اسمی موجب ایجاد تعهد برای سهامداران نشود یعنی اینکه اندوختۀ اختیاری و یا سود    باال بردن مورد دوم اینکه اگر افزایش سرمایه از طریق  

  85و    84ت که در مواد  صورت اکثریت الزم همان اس  ، در این گرددمیاز محل آنها برداشت    یافته افزایش در شرکت وجود دارد و مبلغ    نشدهتقسیم 
 گفته شده است.  العادهفوق در باب مجمع عمومی   ل.ا.ق.ت

اسمی،  سؤال مبلغ  بردن  باال  طریق  از  سرمایه  افزایش  در  ماده    یافته افزایش   مبلغ:  مطابق  گردد؟  تأدیه  باید  نقدًا    188چگونه  باید  ل.ا.ق.تجارت 
 پرداخت گردد.

افزایش سرمایه   افزایش سرمایه آن است که مبلغ اسمی سهام شرکت همچنان    از طریق طریق دوم:  از طرق    100صدور سهام جدید. یکی دیگر 
نماید یعنی شرکت   اما شرکت مبادرت به صدور سهام جدید  بماند    000/000/6سهم جدید صادر کند که تعداد سهام شرکت    000/000/3تومان 

 سهم خواهد شد. 
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید چه اکثریتی است؟ اکثریت همان است که در باب تشکیل و اتخاذ تصمیم در  اکثریت الزم برای    :سؤال

 ست.تجارت گفته شده ا  ل.ا.ق  85و  84در مواد   العادهفوق مجمع عمومی 
 بخرد؟   خود را هنگام افزایش سرمایه سهام  تواندمی خود شرکت  آیا  :سؤال

 خیر، خرید سهام شرکت از ناحیه خود شرکت ممنوع است. 
 سهام جدید چگونه باید تأدیه گردد صدور   از طریق سرمایه  افزایش :سؤال

 بند بیان شده است:  4در   «تجارتل.ا.  158ماده »نحور پرداخت در 
 بند اول: پرداخت نقدی 

 مطالبات حال شدر اشخا  از شرکت به سهام.  تبدیلبند دوم:  
به سرمایه و قسمت    نشدهتقسیم سود    تبدیل بند سوم: خود شامل سه قسمت است: قسمت اول: تبدیل اندوختۀ اختیاری به سرمایه، قسمت دوم:  

 اسمی و مبلغ واقعی سهم.  مبلغ التفاوتمابه جدید به سرمایه یعنی  سهام سوم: عواید حاصله از اضافه ارزش 
داشت   توجه  باید  فروخته    در هنگام  ازآنجاکه نکته:  اسمی  مبلغ  به  دارند سهام  تقدم  این  شودمیافزایش سهم سهامداران سابق شرکت، حق  در   .

. در  شودمی اما چنانچه حق تقدم سهامداران سابق سلب شده باشد، در این صورت سهام به مبلغ واقعی فروخته    شودنمی متضرر    کسهیچ صورت  
یا اینکه بابت همان    گرددمی مبلغ اسمی و مبلغ واقعی یا بین سهامداران سابق تقسیم    التفاوتمابه مواردی که سهام به مبلغ واقعی فروخته شود   و 

 . دهندمی کت سهم مبلغ به سهامداران سابق شر 
 بند چهارم: تبدیل اوراق قرضه به سهام. 

مل است آورده نقد یعنی پول و یا غیر نقد یعنی غیر پول مثل کاال،  حت سهامی عام و خا  متوجه شدیم که آورده م  هایشرکت هنگام تشکیل  :  سؤال
 منوال است یا خیر/ این است که آیا در هنگام افزایش سرمایه هم به همین  سؤالال حماشین، ... باشد. 
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پول( و یا آوردر  )ت آوردر نقد ل.ا.ق.تجارت در شرکت سهامی خا  در هنگام افزایش سرمایه آورده محتمل اس 158ماده   1به منطوق تبصرر  با توجه 
با توجه به مفهوم مخالف همین تبصره در هنگام افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام، آورده باید آورده نقد  )غیر نقد   پول(  )مثل ملک( باشد اما 

 باشد.   (...  و ملک)آورده غیر نقد  تواندنمیباشد و 
 ی است؟: مراجع تجویز افزایش سرمایه چه مرجع یا مراجعسؤال

به هیأت مدیره اجازه    توانند می  العادهفوق ل.ا.ق.تجارت هم اساسنامۀ شرکت و هم مجمع عمومی    56برعکس صدور اوراق قرضه که مطابق ماده  
أت مدیره  یبه ه   تواندمی  العادهفوق ل.ا.ق.تجارت فقط مجمع عمومی    164و    162به مواد   مستنداً صدور اوراق قرضه را دهند، در باب افزایش سرمایه  

ساسنامۀ شرکت  ا   .تل.ا.ق  164ماده    اقدام به افزایش سرمایه کند. با توجه به صراحتکنه  سال تجاوز    5از    یدنی که نبا ت معیّ اجازه دهد که در مّد 
 اب افزایش سرمایه باشد. اری برای هیأت مدیره در بیتمتضمن اخ تواندنمی 

  165برای آن شرایط بیشتری قائل شده، در ماده    قانونگذار  که  قرضهصدور اوراق    عکس    : برای افزایش سرمایه چه شرایطی الزم است؟ برسؤال
 باشد.  شده  پرداختشرکت تمامًا   ۀلیاوّ  ۀو آن اینکه در هنگام افزایش سرمایه بایستی سرمای شده  ذکر برای افزایش سرمایه یک شرط  ق.تل.ا.

است یا خیر؟ و همچنین حداقل مهلت اعمال    وانتقالنقل م سهامداران در هنگام افزایش سرمایه چیست؟ آیا این حق قابل  تقّد   : من ور از حّق سؤال
به    مستنداً م از سهامداران قابل سلب است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از ناحیه چه مرجعی؟  تقّد   این حق چند روز است؟ همچنین آیا حّق 

در    اندمالک یش سرمایه به نسبت سهامی که  م آن است که سهامداران سابق شرکت در هنگام افزا تقّد   تجارت من ور از حّق . ل.ا.ق  166و    167مواد  
روز باشد و مبدم آن روزی است که برای    60کمتر از    تواند نمیعمال این حق  إ است. مهلت    وانتقالنقل   م دارند. این حق قابل تقّد  جدید حّق خرید سهام  

است که    ایالعادهفوق ی این امر همان مجمع عمومی  م از سهامداران قابل سلب است. مرجع صالح برا تقّد   تعیین شده است. این حّق   نویسیپذیره 
 .دهدمی اجازه افزایش سرمایه را 

 اتخاذ تصمیم راجع به این موضوع حق رمی ندارند.  در هنگاماین سهامداران  باشد سهامداران  به نفع م تقّد  عمومی سلب حّق  در مجمع   چنانچه نکته: 
 

 کاهش سرمایه بر دو نوع است:  کاهش سرمایه:
 کاهش اجباری سرمایه:  -1

دلیل    141آن است که مطابق ماده   به  این صورت هیأت مدیره،    های زیان ل.ا.ق.تجارت  در  باشد.  رفته  بین  از  وارده حداقل نصف سرمایۀ شرکت 
تامیرا دعوت    العادهفوق مجمع عمومی   اجباری سرمایه   کند  انحالل شرکت  در یا    در خصو  کاهش  در    خصو   نماید.  تصمیم  این  غیر  اتخاذ 

 درخواست انحالل شرکت را بخواهد. تواندمیهر ذینفعی  صورت
 است؟  پذیرامکان: کاهش اجباری سرمایه به چه طریقی سؤال

 است. پذیر امکانیا از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم یا از طریق کاهش تعداد سهام   تجارتل.ا. 189مستندًا به تبصره ماده  
 کاهش اختیاری سرمایه:  -2

 در خصو  کاهش اختیاری سرمایه اتخاذ تصمیم نماید.  العادهفوق آن است که به درخواست هیأت مدیره، مجمع عمومی 
باشند؟  سؤال را داشته  اختیاری سرمایه  به کاهش  اعتراض  آیا اشخاصی هستند که حق  پاسخ در چه مرجعی و ظرف چه    در صورت:  بودن  مثبت 

 مهلتی؟ 
و طلبکاران شرکت حق اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را دارند. مهلت اعتراض    قرضهل.ا.ق.تجارت دارندگان اوراق   193و    192مستندًا به مواد  

گهی و مرجع صالح برای اعتراض دادگاه است. 2  ماه از تاریخ آخرین نشر آ
ل.ا.ق.تجارت از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم و رد    189است؟ مستندًا به تبصره ماده    پذیرامکانی سرمایه به چه طریقی  : کاهش اختیار سؤال
 است.  پذیرامکانبه سهامداران  یافته   کاهشمبلغ 
 ر شود. .ا.ق.تجارت کمتل  5: در کاهش سرمایه خواه اختیاری خواه اجباری سرمایۀ شرکت نباید از حداقل مقرر در ماده نکته
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افزایش  نکته در  سهم    سرمایه:  اسمی  مبلغ  عام  سهامی  شرکت  در  اسمی  مبلغ  بردن  باال  طریق  ماده    تواندنمی از  در  مندرج  مبلغ  از    29بیشتر 
 ل.ا.ق.تجارت باشد. 

 
 صدور اوراق قرضه: 

 اوراق قرضه الزم به ذکر است:  در خصو موارد ذیل 
صدور اوراق قرضه را    اجازه سهامی خا  و نه هیچ شرکت دیگر    شرکت اقدام به صدور اوراق قرضه بنمایند. نه    توانندمیسهامی عام    های شرکت فقط   -1

 ندارند. 
 . نیست .تق  2ماده  و مشمول گرددنمی صدور اوراق قرضه عمل تجاری قلمداد   -2
 ندارند. ر امور شرکت را  ر و حق دخالت در ادا  گردندمی رضه طلبکار شرکت قلمداد قدارندگان اوراق   -3
 حق اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را دارند. دارندگان اوراق قرضه همانند طلبکاران  -4
 برای صدور اوراق قرضه سه شرط بیان شده است:  ل.ا.ق.ت  55در ماده  -5

 دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد. شرط اول: 
 د. ش اده بشرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسی  ترازنامه شرط دوم: دو  

 د. شاب  شده پرداخت اولیه شرکت تمامًا  ۀشرط سوم: آنکه سرمای
ازه دهند که در مدت معینی که  به هیأت مدیره اج  تواندمی  العادهفوق ل.ا.ق.تجارت هم اساسنامۀ شرکت و هم مجمع عمومی    56مستندًا به ماده   -6

 از دو سال تجاوز نماید اقدام به صدور اوراق قرضه بنماید.  دی نبا
 

 سهامی:  هایشرکت بازرسی در 
 شرکت سهامی الزامًا باید دارای بازرس باشد.  -1
اصلی   -2 بازرس  بر  بازرس  شرکت سهامی عالوه  دارای  باشد    البدل علی بایستی  اعضا)نیز  در خصو   الزامی  که  مدیره  هیأت    البدلعلی   ی برعکس 

 هیأت مدیره وجود ندارد( 
باشند باز بایستی گزارش واحدی تن یم گردد    ددیشرکت محتمل است واحد باشد و محتمل است متعدد باشند. چنانچه بازرسان متع  بازرس اصلی -3

 اما موارد اختالف بازرسان در آن قید خواهد شد. 
 باشد و محتمل است شخص حقوقی باشد.  حقیقیمحتمل است بازرس، شخص  -4
 نباشد.  یا ، سهامدار شرکت باشد ل است بازرسمحتم -5
. هر کس علیرغم علم به این ممنوعیت، سمت بازرسی را عالمًا بپذیرد و بدان  اندشدهل.ا.ق.تجارت احصاء    147اشخا  ممنوع از بازرسی در ماده   -6

های تعاونی و سهامی انتخاب بازرس همانند انتخاب مدیر محدودیت  در شرکت   کیفری است.  تعقیبقابل ل.ا.ق.تجارت    266عمل کند مطابق ماده  
محدودیت  همان  اّواًل  یعنی  محرومدارد  ورشکستگی،  )حجر،  مدیران  مجازاتهای  اجتماعی،  ماده  یت  مالی  و    111های  مدیران  دومًا  الیحه(؛ 

 شوند. نیز مشمول محدودیت می ( الیحه 147م  4تا   2بند )بگیران آنها مدیرعامل و یا خویشاوندان آنها و حقوق
 . استعمومی عادی   و مجمع مؤسسعمومی  مجمع  مرجع صالح برای انتخاب بازرس،  -7
 . باشدمی جمع عادی مرجع صالح برای عزل بازرس، م  -8
 . باشدمیبازرس، مجمع عمومی عادی    الزحمۀحق مرجع صالح برای تعیین  -9

 عمده وظیفۀ بازرسان عبارت است از:  -10
 مدیرههیأت  از طرفۀ ارائه شده ترازنام وسقمصحت در خصو  ارن ر اظه-الف

 .دهدمی  ره در اختیار مجمع قرار یداراتی که هیأت ماظه وسقمصحتاظهارن ر در خصو   -ب
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 دعوت مجمع در برخی مواقع ضروری.  -ج
 سایر وظایفی که وجود دارد. -د

 به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.  بایستی  اوالً و  را از مدیران مشاهده کنند   تخلفان رسباز  هرگاه -11
 اعالم دارند. جرم باشد به مرجع قضایی  مدیره تخلف هیأت  ثانیًا چنانچه

قانونی قصور ورزند   -12 انجام وظایف  بازرسان در  از حیث حقوقی نیز مطابق مقررات  تعقیبقابل از حیث کیفری    اوالً چنانچه  ثانیًا:    مسؤولیت،  هستند، 
 مدنی دارند. 

را بیان نداشته  ضمانت اجرای تخلف از این ماده    قانونگذار  «در معامالت شرکت ذینفع باشد  تواندنمی بازرس  »ل.ا.ق.تجارت مقرر داشته:    156ماده   -13
بازرس   از  مطالبۀ خسارت  یا  و  است  معامله  آن  بطالن  ماده  این  از  تخلف  اجرای  ضمانت  آیا  حال  قانونی  باشدمی است.  نّص  فقدان  دلیل  به  در  ؟ 

 ضمانت اجراء، مطالبۀ خسارت باشد.  رسدمیخصو  بطالن معامله به ن ر 
انتخاب    چنانچه مدت مدیریت مدیران منقضی گردد و مدیران جدید»  هل.ا.ق.تجارت مقرر داشته ک  136در ماده    قانونگذاربرعکس هیأت مدیره که   -14

کلّ ر نشوند، مدی و  و  ان سابق کماکان مدیر فرض شده  آنها خواهد    مسؤولیتیه حقوق  بازرسان  دسهامی    هایشرکت در    «بودمدیریت متوجه  باب  ر 
 ی وجود ندارد. ص چنین ن
 ، بطالن و ورشکستگی شرکت، امر تصفیه بر عهدر چه مقامی است؟ ل : در بحث انحالسؤال

 . باشدمی شرکت اتخاذ تصمیم نماید امر تصفیه بر عهده مدیر تصفیه منتخب مجمع عمومی  انحالل خصو  مجمع عمومی در  هرگاه -1
 دادگاه حکم به انحالل شرکت بدهد امر تصفیه بر عهدر مدیر تصفیه منتخب دادگاه است. هرگاه -2
 دادگاه حکم به بطالن شرکت صادر نماید امر تصفیه بر عهدر مدیر تصفیه منتخب دادگاه است. هرگاه -3

به ماده    :نکته دادگاه    ل.ا.ق.ت  275مستندًا  اما مدیر تصفیۀ منتخب  نماید  تعیین  یا بطالن شرکت مدیر تصفیه  انحالل  دادگاه در هنگام  چنانچه 
ر تصفیه  اینکه در آن حوزه ادار مشروط بر شد )ع در حوزر دادگاه ارجاع خواهد  ر تصفیه واقت امر تصفیه به ادار ر این صو حاضر به قبول سمت نباشد در 

یادآوری   به  باشد( الزم  داشته  ماده جنبوجود  این  در  مقرر  داست حکم  استثنایی  اداره تصفیه منحصرًا  ۀ  زیرا  موردارد  است    در  ورشکستگی مطرح 
 . باشدنمی در اینجا بحث ورشکستگی مطرح  آنکهحال

ر تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه خواهد  صفیه با ادار برحسب مورد، امر ت  را صادر نماید در این صورت  شخصی  یدادگاه حکم ورشکستگ   هرگاه -4
 بود. 

  کند میمحول    ادارهد، دادگاه امر تصفیه را به آن  شاداشته ب   وجود   ورشکستگیآن است که اگر در آن شهر ادارر تصفیه امور   « مورد  برحسب»من ور از  
 ق.تجارت دادگاه برای امر تصفیه مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین خواهد کرد.   427و  440در غیر این صورت مستندًا به مواد 

 تگی با ن ارت بانک مرکزی خواهد بود. سک یۀ بر عهدر اداره تصفیه امور ورش: اگر ورشکسته بانک باشد امر تصفنکته
گهی در روزنامسؤال گهی در روزنامۀ  ۀ : در چه مواردی بحث نشر آ  ؟ باشدمیمطرح  کثیراالنتشار رسمی و رد چه مواردی بحث نشر آ

عمومی مس -1 مجامع  جلسات  در  جهت حضور  سهامداران  ماده  دعوت  به  روزنامۀ    از طریق ل.ا.ق.تجارت    97تندًا  در  گهی  آ بعمل    کثیراالنتشارنشر 
 .آیدمی

گهی گردد. یریت ایشان باید در روزنامۀ رسمیمدیرعامل و حدود اختیارات ایشان و مدت مدل.ا.ق.تجارت مشخصات   128مستندًا به ماده  -2  آ
گهی گردد.  کثیراالنتشار ل.ا.ق.تجارت بایستی در روزنامۀ 170و  169مراتب افزایش سرمایه مستندًا به مواد  -3  آ
گهی گردد.  کثیراالنتشار ل.ا.ق.تجارت بایستی هم در روزنامۀ رسمی و هم در روزنامۀ   192مراتب کاهش سرمایه مستندًا به ماده  -4  آ
  کثیراالنتشار ل.ا.ق.تجارت بایستی در روزنامۀ    44و    47مستندًا به مواد  به بانام    نامبی و    نامبی مراتب دعوت سهامداران جهت تبدیل سهام بانام و به   -5

 گهی گردد. آ 
گهی گردد.  کثیراالنتشار بایستی هم در روزنامۀ رسمی و هم در روزنامۀ  ل.ا.ق.ت  59و  57ندًا به مواد مراتب صدور اوراق قرضه مست -6  آ
گهی گردد. بایستی در روزنامۀ کثیراالنتشار تصمیم راجع به انحالل شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه   ل.ا.ق.ت  209مستندًا به ماده  -7  آ
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گهیرسمی و هم در روزنامۀ   در روزنامۀل.ا.ق.تجارت مراتب ختم تصفیه بایستی هم    227ستندًا به ماده م -8  گردد.  کثیراالنتشار آ
رسمی و هم در روزنامۀ    ل.ا.ق.تجارت مراتب امر بایستی هم در روزنامۀ  225جهت تقسیم دارایی بین سهامداران در شرکت سهامی مستندًا به ماده   -9

گهی گردد.  کثیراالنتشار  آ
 ؟ دهندمی از دست   خود را زمانی شخصیت حقوقی  در چهسهامی  هایشرکت  :سؤال

انحالل و یا    به صرفتجاری با خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی خود را از دست خواهند داد بنابراین    هایشرکت  ل.ا.ق.ت   208مستندًا به ماده  
 مبادرت به انجام بنمایند.  توانندمی در حال تصفیه  های شرکت دلیل است که   نی . به همپذیردنمی  شرکت پایان  قی ورشکستگی، شخصیت حقو

 ل.ا.ق.تجارت بیان شده است.   231تصفیه در ماده نکته: بحث فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر  
 سهامی:  هایشرکت ترازنامه در 

 ل.ا.ق.ت در این زمینه بیان حکم نموده است. 234و  233و  232مواد 
 ل.ا.ق.تجارت چهار شرط بیان شده است.   278شرایط تبدیل شرکت سهامی خا  به سهامی عام، در ماده 

 مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیمات آن رعایت نشود ضمانت اجراء چیست؟ : چنانچه مقررات قانونی در سؤال
مورد، بطالن شرکت یا عملیات یا تصمیمات را از دادگاه بخواهد اما باید    برحسبدر این مورد    تواندمیل.ا.ق.تجارت هر ذینفعی    270مستندًا به ماده  

داشت   مواد    مستنداً توجه  این  مؤسسینتجارت  ل.ا.ق.   270و    135به  به  استناد  ثالث حق  اشخا   قبال  در  و صاحبان سهام  بازرسان  و  مدیران   ،
ندارند. ضمناً  را  به ماده    بطالن  آنهاست. متضامناً   ن که بطال    اشخا   ل.ا.ق.ت   273مستندًا  به عمل  به    مسؤول   مستند  بود که  خساراتی خواهند 

 صاحبان سهام و اشخا  ثالث وارد شده است.
در آن شرکت    تنفر باشد وجود هیأت ن ار   12محدود بیش از    مسؤولیت ل.ا.ق.تجارت چنانچه تعداد شرکای شرکت با    109: مستندًا به ماده  نکته

 ق.تجارت هیأت ن ار مرکب از سه عضو بوده و هر سه باید شریک شرکت باشند.   165الزامیست. مطابق ماده 
 رکاء را کالهبردار محسوب کرده است. و ش مسؤولینق.تجارت برخی از   115: ماده  نکته
  حساب به شخصی خود یا    حساببه بدون رضایت سایر شرکاء    تواندنمی شرکت تضامنی و شرکت نسبی شریک  ق.تجارت در    134: مطابق ماده  نکته

ت دارد داخل  ود در شرکت دیگری که ن یر آن اجر محد  مسؤولیت ثالث تجاری از نوع تجارت شرکت نماید و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با  
 شود.

 
 بر دو نوع هستند:  هاشرکتاین  مختلط: هایشرکت 

 مختلط سهامی -2 مختلط غیر سهامی  -1
 ذکر است:موارد ذیل در خصو  شرکت مختلط غیر سهامی الزم به 

 این شرکت دارای دو نوع شریک است: -1
  طلبکاران   و است   شرکت   های بدهی   کلیۀ   مسئول  و   است   تضامنی   شرکت   در   ضامن  شریک   شبیه  که  ضامن   شریکضامن:    نوه اول: شریک

 . کنندمی مراجعه جمعی یا  فردی   صورت به  ضامن شرکای  به  خود  طلب  دریافت   برای شرکت

 شرکت   طلبکاران  مقابل   در   شرکت   به  خود  آورده  سرمایه   حدود  در   که   محدود  مسئولیت   با  شریکم دود:    مسئولیت  با  نوه دوم: شریک
 . ندارند را  شرکاء  این شخصی اموال به  مراجعه حق شرکت،  سرمایه  کفایت عدم  صورت در طلبکاران، و است مسئول

ندارد اما    مسؤولیتی  گونههیچ شرکت دارد در خارج از آن    درکه    ایسرمایه محدود است غیر از    مسؤولیتبا    شریک  مسؤولیتشریکی که دارای  
 است.  مسؤولشریک ضامن در قبال کل بدهی شرکت 
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توجه داشت طلبکاران شرکت زمانی حق مراجعه به شریک ضامن را دارند که    یددارد اما با  مسؤولیتشریک ضامن در قبال کل بدهی شرکت    -2
 باشد و دارایی شرکت نیز کافی برای دیون آن نباشد.  ه شرکت ورشکسته یا منحل شد

 محدود.  مسؤولیتن شرکت حداقل دارای دو شریک است، یک شریک ضامن و یک شریک با یا  -3
 هدر شریک یا شرکای ضامن است. عاین شرکت بر  اداره ق.ت  144مستندًا به ماده  -4

 است:  ذکرقابل موارد ذیل در خصو  شرکت مختلط سهامی  
 این شرکت دارای دو نوع شریک است: -1

 سهامدار شرکت سهامی هستند.  مسؤولیتنوع اول: شرکایی که دارای 
 . باشندمیشریک ضامن در شرکت تضامنی  مسؤولیتنوع دوم: شرکایی که دارایی 

دارای   -2 که  سهامی    مسؤولیتشریکی  شرکت  از    باشدمی سهامدار  غیر  مسؤولیتی ک  ایسرمایه به  شخصًا  دیگر  گذشته  شرکت  رد  قبال    ه  در 
 است.  مسؤولشرکت  هایبدهیضامن در قبال کل  شرکت ندارد اما شریک هایبدهی 

باید توجه داشت طلبکاران شرکت زمانی حّق   مسؤولشریک    هایبدهی   ست که شریک ضامن در قبال کّل در  -3 اما    ه تسرشک و به    مراجعه  است 
 و دارایی شرکت کافی برای دیون نباشد.  آمده . ثانیًا امر تصفیه شرکت بعمل باشد شرکت ورشکسته یا منحل شده  اوالً ضامن را دارند که 

مواد   -4 به  شرکت    165و    162مستندًا  این  شرکای  تعداد  حداقل  با  باشدیمنفر    3ق.تجارت  شریک  نفر  دو  حداقل  و  ضامن  حداقل  نفر  یک   .
 شرکت سهامی.  مسؤولیت

 هیأت ن ار مرکب از سه نفر بوده و هر سه باید شریک شرکت باشند.  زامًا باید دارای هیأت ن ار باشداین شرکت ال .تق  165ماده  مستندًا به  -5
 شرکای ضامن است. ر این شرکت بر عهدر شریک یا  ق.تجارت ادار   164ستندًا به ماده م -6

 تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی در مراجعه به دارایی شریک آیا طلبکاران شرکت مقدم هستند یا طلبکاران شریک؟   هایشرکت : در سؤال
تا   و  بوده  دارای شخصیت حقوقی مستقلی  زیرا شرکت  نشده شرکای    که زمانیطلبکاران شرکت مقدم هستند  پرداخت  منحل نشده و دیون آن 

 آن طلبکاران شخصی شرکاء حقی برای اموال شرکت نخواهند داشت.  تبع به و  شرکت
 

 کت تناونی: ر ش
 . گرددمی شرکت سهام اطالق  سرمایه مانند شرکت سهامی به در شرکت تعاونی  .1
 اعضای شرکت تأمین گردد.  به وسیله  سرمایه % 51 حداقل  شرکت باید در این  .2
 در شرکت تعاونی دو مجمع وجود دارد: .3

 مجمع عمومی عادی  -الف
 العاده فوق مجمع عمومی  -ب

 مجمع عمومی باالترین مرجع اتخاذ تصمیم و ن ارت در امور شرکت است.  .4
 نفر است.  7حداقل تعداد اعضای شرکت تعاونی  .5
1که  گرددمی شرکت تعاونی زمانی تشکیل  .6

3
 سرمایۀ نقدی تأدیه و سرمایۀ غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد و شرکت نیز به ثبت رسیده باشد. 

 . باشدمی خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری  .7
 . باشدمیاز تشکیل مجامع عمومی ادارر شرکت تعاونی بر عهدر هیأت مدیره  ن رصرف .8
1ست تا نفر ا   7نفر و حداکثر  3حداقل اعضای اصلی هیأت مدیره  .9

3
 وجود خواهد داشت.  البدلعلی عضای ا  اعضای اصلی،  

 . است سال 3تعاونی   در شرکتمدت مدیریت اعضای هیأت مدیره  حداکثر .10
 .گرددمی تعاونی از طریق مجمع عمومی انتخاب  های شرکتمدیران  .11
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 از قرار ذیل است:  العادهفوق وظیفۀ مجمع عمومی  .12
 اساسنامه  در موادتغییر  -الف

 انحالل یا ادغام چند تعاونی  -ب
 نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره   گیریتصمیم  -ج

 تعاونی یک سال است.  مدت بازرسی بازرسان در شرکت  .13
 محتمل است بازرس واحد و یا متعدد باشند.  .14
 متوالی بالاشکال است.  هایدوره انتخاب مجدد بازرسان برای  .15
متوالی با این محدودیت مواجه است که مدیران    دورراست اما انتخاب مدیران برای بیش از دو    بالاشکالانتخاب مدیران برای دو دورر متوالی   .16

 آراء کل اعضای تعاونی را کسب نمایند.  دوسومباید 
 تعاون.  وزارت است و یا با تصمیم  العادهفوق عمومی   رمی مجمعانحالل شرکت تعاونی یا با  .17
برعکس   .18 است  رمی  یک  دارای  فقط  سرمایه  میزان  گرفتن  ن ر  در  بدون  سهامداری  هر  تعاونی  شرکت  آراء    های شرکتدر  میزان  که  سهامی 

 بستگی به میزان سرمایه دارد. 
اگر هی   های شرکت در   .19 و  دارد  تعاون نقش ن ارتی  اقدام نکند  أ تعاونی وزارت  به وظیفه خود در خصو  دعوت مجمع عمومی    ارت وز ت مدیره 

 اقدام به دعوت مجمع بنماید.  تواندمیتعاون 
1ز  بیش ا   تواندنمی تعاونی  در شرکت   ضوسهم هیچ ع .20

7
 . رمایه تعاونی باشدس 

 

خوام یه داستان  می  .های حقوقیکنندر جزوات آزمونعضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوین ،امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه! تبلیِغ خودم
های صوتی یا جزوات در دسترس نبود؛ یه خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایل   جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم

 ؛گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بودکالس جزواتی را که اساتید می  اشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سر  دوستی د
ای که  هم گفت که من اوومدم توی یه خونه اونها رو در اختیارم بگذاره، ب  نداشتم ازش خواهش کردم که کپی    ها در اون زمان  شرکت در اوون کالس   خالصه من هم که توان  

  خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحد  برای آزمون وکالت می   ودر شهرستان دارم  
نّ َخ انتشاراتش و جزوات رو ب   س  تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزور فالن اساتید رو   توی قسمت  ی  ر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای م 

 200ده اینجوری که مثاًل استاد یه جزور تجاری انجام می   اینجا یه مؤسسه است که داره کار   !خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جونمی
به مصفحه ب  ای میده  و  به دانشجوهای همین مؤسسه که  َد ن که تکثیر کنم  رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش    خا   درس    استاد در اوون  اوونی  هاکالس م 

که جزور   هاون استاد» ادامه داد که    !«ببخشید، بفرمایید»   :گفتم  «؛وایسا هنوز حرفم تموم نشده!»   :؛ گفت؟«ها رو به من بدینتونم خواهش کنم که همین جزوهمی»   :گفتم
ّ   تایپی را در اختیار دانشجوها قرار   ای  صفحه  200

همون »   :که  ادمه داد  «ده به دست من که تکثیر شه!قبولی رو ب    کلید یا فرمول یا دستورالعمل    داده اینجوری نیست که کل 
شده هم ایراداتی وجود تر اینکه در همین جزور تایپ شه مکمل این جزور تایپی و گفت جالبمینویس  جزوه هم میگه که بنویسن و جزور دست سر  کالس  ها  استاد به بچه 

؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان  !«بعله اینجوریاسادامه داد: »   «ها میگه که اصالحش کنن!داره که سرکالس به بچه 
کاری که باهام انجام داده بود شد،    ه  شن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّج مالی دارن قبول ب

خواست یه  اشت چون هزینه کرده بود و نمیشاید حق د  !دمها رو می برداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیخواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ن ت 
صر بودن » رقیب اضافه بشه! منم که  ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد   ا؛ پن ن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجَص اَ  «پیگیر بودن » و  «م 

برگشت بودم در حالی که داشتم به    م تموم شد و با اتوبوس در مسیر  برداری کنم؛ بعد از اینکه کارَ یادداشت  بهم داد که بنشینم و  دارن  اّلها م  که    هاییو یک دونه از این میز
کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این  نگاه می   )اینقدر که نوشته بودم!(  راستم که کبود شده بود  انگشت بزرگۀ دست  

کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن شد که فقر و زندگی و البته نتیجه، این می  دمونها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفت باز می الس ک
ستعد می آدم های مستعد مسؤولند؛ نها هم در خصو  عدم پیشرفت این آدم دونن و اوالبته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می   ،شههای م 
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اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کار ت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن »   :هام یادم اومد، گفته بود کهتو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم 
خوبی  رُّ بَ تَ  جواب  کنی  خیر  بزرگ «گیریمی عًا  اون  به  )، خالصه  می  «خدا» بابا  بشم  رو  قبول  اگه  که  دادم  قول  دَ گم(  به  پول  یک  یا قضاوت  ه   وکالت  از  و همینطور    حاصله 

  : که   دادم و گفتم بهش  خدا()یعنی    بعد از مادرم، به خودش  روقبولیم    شیرین    خبر    ،بعدش اختصا  بدم؛ اینجوری شد که سال     رایگانجزوات    رو به تدوین    مانمدهم از زیک 
ه کنم االن  م رو شروع می هعداجرای وَ   ،از فردا»  من َنه  که  البته بگم    ؛ رو کامل کردم  ی حقوقیهانیاز برای قبولی در آزمون  مورد    جزوات    گذره و من تمام  سال از اون روز می   ن 

ه به دَ ب ه؛ یک به دَ  راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت   هایی رو سر  ها آدمدر تمام این سال خدا م و وقتم رو به این مهم اختصا  دادم و البته ه  مالَ لکه ن 
رسندم از  خ    خونیدی اولین بار میرا برا  این متنکه   روزهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ ام« و من دست!بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای  ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیاز کامل   خدا را شاکرم که داوطلبانشود و  اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود می
رو دانلود   از جزواتفقط یکی که و یه خواهش از شما دارم  شه()و دائمًا بروز می  کاماًل رایگان است این جزوات ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است.موفقیت در آزمون

حاله که به این منابع  بدون وجود شما مَ   ؛خیر به کمک شما نیاز دارم  این کار    تون معرفی کنین، من برای گسترش  به دوستان  رو  های بردین اونها پ  کنید و اگه به معجزر اون
 گرده! البته بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمی کوری دست پیدا کنند.کن 

، هار آنچاه بارای قباولی در «vekalatyar@« و صاف ۀ اینساتاگرام  OmidMollakarimi@   کاناال تلگارام  ،mollakarimi.irما در ساایت  
گیرناد کاه شاروه باه های حقاوقی، زماانی کاه تصامیم میدانیم که داوطلباِن آزموناز است را به شما خواهیم داد! میهای حقوقی نیآزمون

کناد رو دهیم این است که اوون منابنی رو که برای قباولی کفایات میخواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام می
دیم که نیاز به خواندن منابع متندد نخواهید داشات. در واقاع، صادها داوطلبای گذاریم و بهتون اطمینان مییبه طور رایگان در اختیارتون م

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می

 
 اسناد تجاری فصل سوم:  

 مزایای اسناد تجاری 
ام به صدور یا تسلیم  دکنند اق  بدل   و  رد یعنی به جای اینکه افراد در معامالت خود پول    باشند می تجاری وسیلۀ طلب و انتقال وجه    اسناد  : مزیت اول

 .گرددمیر بیاسناد تجاری به وصف جایگزینی اسناد تجاری تع  . از این مزیت  کنندمی اسناد تجاری 
یا   و گردد، سند تجاری برات و سفته منجر به اعتراض عدم تأدیه سررسید تضامنی حاکم است یعنی چنانچه در  مسؤولیتاسناد تجاری  در :مزیت دوم

اقامۀ دعوی نماید.    مسؤولین ق.تجارت علیه همۀ    249مستندًا به ماده    تواندمی چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، دارندر سند تجاری  
 به وظایف قانونی خویش عمل نموده باشد.ندر سند تجاری ر است که دا   این نویسان مشروط بهلیه ظهر عالزم به یادآوری است اقامۀ دعوی 

 وظایف قانونی دارند  برات و سفته: 
  مقتضی عندالمطالبه اقدام    های سفته و    رؤیت به    های براتو در مورد    ق.ت   280مستندًا به ماده    سررسید اعتراض عدم تأدیه در ظرف ده روز از    -الف

 ق.ت  274در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند مستندًا به ماده 
 ق.تجارت.  287و  286مستندًا به مواد  تأدیهاقامۀ دعوی در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم  -ب

 وظایف دارند  چک: 
 ق.تجارت.  317و  315مستندًا به مواد   چک  صدورماه از تاریخ  4روز یا  45گواهی عدم پرداخت در ظرف پانزده یا  اخذ -الف

 ق.تجارت.  314و  287و  286گواهی عدم پرداخت مستندًا به مواد  اخذ اقامۀ دعوی در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ  -ب
 مزیت سوم اسناد تجاری: 

 بدون تودیع خسارت احتمالی:  صدور قرار تأمین خواسته 
 ق.آ.د مدنی چهار مورد بیان شده است:  108موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده 

 . باشدمیف به صدور قرار تأمین خواسته خسارت احتمالی مکل اخذادگاه بدون به درخواست خواهان د  باشد میاول: اگر مستند دعوا سند رسمورد 
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 . کندمی خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر  اخذدرخواست خواهان بدون باشد دادگاه به   یا تفریط تضییع   در معرض خواسته  اگر  :مورد دوم
درخواست خواهان قرار تأمین خواسته صادر  ه  خسارت احتمالی باخذ  بدون    باشد دادگاهاسناد تجاری واخواست شده  مستند دعوی    اگر  : مورد سوم

 .کندمی
چها با  مورد  دادگاه  دارد  اعالم  احتمالی  تودیع خسارت  برای  را  خود  آمادگی  خواهان  چنانچه  تأمین    اخذرم:  قرار  به صدور  مکلف  احتمالی  خسارت 

 خواسته است.
اینجا مشمول مورد سوم است یعنی چنانچه مستند دعوا اسناد تجاری باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر    ربحث ما د

. البته باید توجه داشت صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی منوط و مشروط بر آن است که دارندر سند تجاری به وظایف  کندمی
به وظایف قانونی خود عمل    بنابراین  ؛خود عمل کرده باشد. وظایف قانونی سند تجاری در بند فوق بیان شده است   قانونی اگر دارندر سند تجاری 

تودیع خسارت   به  این قرار منوط  این صورت صدور  بلکه در  نیست  تودیع خسارت احتمالی ممکن  تأمین خواسته بدون  باشد دیگر صدور قرار  نکرده 
 ست.احتمالی ا 

 مزیت چهارم اسناد تجاری: 
 قرار داردایرادات  استناد بودن غیرقابل اصل  در پناه سند تجاری  دارندر

«  ج»و    فروشدمیماشینش را    رودمیبه بازار    «الف»الف خریدار و ب فروشنده( و  خرد )می فرش    «ب»و از    رودمیبه بازار    «الف»برای مثال آقای  
فروش فرش طلبکار    بابت  «ب»بابت خرید فرش بدهکار و بابت فروش ماشین طلبکار است و    «الف». در اینجا  (و ج خریدار  ه ندشوالف فر خرد )می

و هم بدهکار است صادرکنندر برات است و کسی که فقط    طلبکارکه هم    »الف«بدهکار است. در اینجا    «الف»  بهین  ش بابت خرید ما  «ج»است و  
 است. گیربرات که فقط بدهکار است  «ج»رندر برات است و آقای دا  «ب»طلبکار است یعنی آقای 

  گیر براتاگر    بنابراین  ؛ کندمی سند تجاری برای طفره رفتن از پرداخت وجه سند به آن استناد    مسؤولینمن ور از ایراد هر آن چیزی است که یکی از  
عنوان کند که چون معاملۀ منشاء صدور برات باطل بوده یا چون معامله منشاء صدور برات فسخ شده یا چون    سررسیدبرات، علیرغم قبول برات در  

عنوان    گیربراتاین یک ایراد است. همچنین اگر    کنمنمی ت، لذا من وجه برات را تأدیه  ساء صدور برات تسلیم نگردیده ا نشم  معاملۀ کاالی موضوع  
قلمداد    مسؤولنباید    تنها نه این نیز یک ایراد است. اگر ظهرنویس عنوان کند که    است  سازشی ستم و برات  برات نی  صادرکنندرکند که من، بدهکار  

بودن    استنادرقابل  . این نیز یک ایراد است. اصل غیامکردهو آن را گم    امبودهگردم. بلکه وجه سند تجاری باید داده شود زیرا من دارندر واقعی آن  
 مسموع نیستند.  ایراداتدر پناه من قرار داشته و   (دارندر سند تجاری )دارنده   گویدمیایرادات 

ق.تجارت    249و    231و    230: آیا در حقوق ایران این اصل پذیرفته شده است؟ نص صریحی در این زمینه وجود ندارد اما رویه قضایی به مواد  سؤال
 حقوق ایران به رسمیت شناخته است. این اصل را در 

ل وارد  صاز کنوانسیون یکنواخت ژنو سه استثناء را به این ا   ت یتبع به ایرادات استثنائی وارد است؟ بله، حقوقدانان    بر اصل غیرقابل استناد  یا: آسؤال
 : دانندمی

 مسؤولینایراد حجر از ناحیه یکی از  .1
 مسؤولینایراد جعل از ناحیه یکی از  .2
 نویس ی از ناحیه ظهر سایراد فقدان یکی از شرایط اسا .3

 نخواهد داشت.   یدر قبال پرداخت وجه سند تجار   مسؤولیتی ایرادکنندهیعنی اگر یکی از سه ایراد به عمل آید 
تواند برای مبراشدن از مسؤولیت به  ضامن این صادرکننده نیز می سؤال: اگر صادرکنندر برات ایراد حجر کند و مبرای از مسؤولیت شناخته شود آیا  

دارد اگر به دالیلی مسؤولیت  َعنه خود استناد کند؟ خیر زیرا در اسناد تجاری اصلی به نام اصل استقالل امضاءها وجود دارد که بیان میایراد مضمون
 .یکی از مسؤولین منتفی گردد مسؤولیت سایرین همچنان پابرجاست
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در مورد یک فقره چک، الف به عنوان دارنده، با ظهرنویسی، چکی را به ب منتقل کند و ج به عنوان ضامن  الف، پشت سند را امضاء کند  ال: اگر  سؤ
 چنانچه بعدًا اثبات گردد که امضای الف جعل شده، الف و ج هیچ مسؤولیتی نسبت به وجه سند ندارند. 

ین اصل هستند که دارندر با  ا   در پناهات قرار دارند؟ خیر. دارندگانی  ل استناد بودن ایرادبا ر پناه اصل غیر قن اسناد تجاری دهمۀ دارندگا  : آیاسؤال
یا    علم و اطالع از وجود ایرادنیت،  نیت و دارندر با سوء  در پناه این اصل نیستند. مالک ما برای دارندر با حسن  سوءنیت با    دارندگانیت باشند.  حسن ن

م  اطالع از وجود ایرادعدم علم و   سند، جاهل به وجود ایراد باشد    اگر دارندرو    سوءنیتبه وجود ایراد باشد، دارندر با    است یعنی اگر دارندر سند، عال 
 دارندر با حسن نیت است. 

  مجرد   به سند تجاری    مسؤولین : اصل غیر استناد بودن ایرادات نمایانگر کدام وصف سند تجاری است؟ نمایانگر وصف تجریدی است یعنی  سؤال
 نخواهد داشت.  آنها  مسؤولیت معامالت منشأ صدور سند تجاری تأثیری در رفع  گردند ومیقلمداد   کنند مسؤولمی  اض سند تجاری را ام اینکه

شد مسموع  با  آمدهعمل  مقرر داشته چنانچه تحصیل چک از طریق ارتکاب جرمی به    مقنن . صدور چک  ق  14نکته: الزم به ذکر است که در ماده  
 است یعنی در این ماده دامنۀ شمول ایرادات توسعه یافته است. 

 
 چک 

 کلیات چک: 
ه  ب  یابعضًا مسترد    یا دارد کاًل    یهلَ عَ حال  را که در نزد م    یوجوه  ،موجب آن صادرکننده ه  که ب  ستا   یا چک نوشته ق.ت:    310تنریف چک: ماد   

 « .نمایدی واگذار م یگرید
 مزایای اختصاصی چک: 

 کند.  درخواست صدور اجراییه تواندمی در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارندر چک  .1
 طرح نماید.  شکایت کیفریچک،  صادرکنندرعلیه  تواندمی در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارندر چک  .2

 چک موارد ذیل باید رعایت شود:  صدور  در ق.ت:  311شرایط شکلی چک: ماد  
 صدور  محّل قید  .1
 صدور تاریخ قید  .2
 مبلغ چک قید  .3
 امضای صادرکننده  .4

 پذیر است. صدور چک فقط با امضاء امکان ✓
 شود.ی سند محسوب نمی کلّ  ، نوشتۀ صادرشده، به طور در صورتی که چک فاقد امضاء باشد ✓
 االصول چک عندالمطالبه است؛ یعنی نباید وعده داشته باشد. ق.ت علی 311طبق انتهای مادر  ✓
 یه موجود باشد. لَ عَ حال  ارائه کارسازی شود؛ یعنی وجه چک باید قبل از صدور و یا به محض صدور، در نزد م  وجه چک باید به محض  ✓
 صادر شود.  به حواله کرد شخص معین یا    در وجه شخص معینیا  در وجه حامل چک ممکن است  ✓

گران است و نقل و انتقال آن  صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی و نقل و انتقال به دی در وجه حاملدر صورتی که چک  •
رف    قبض و اقباض به عمل آید.  نیز ممکن است با ص 

شخصی که چک به نام او  صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی نیست و همان   ندر وجه شخص معیّ در صورتی که چک  •
 یه دریافت کند. لَ عَ حال  تواند، مبلغ چک را از بانک م  صادر شده است، می

 باشد.  صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی می  حواله کرد شخص معین بهدر صورتی که چک   •
 اشخاصی که در صدور چک و تأدیۀ وجه چک دخیل هستند:
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شخص وجه چک را از شخص ثالث  دهد، تا این کند و چک را به شخص دیگری ارائه میصادرکنندر چک: شخصی که چک را صادر می  .1
 یه( دریافت کند. لَ عَ حال  )م  

 کند. یه، وجه چک را دریافت می لَ عَ حال  با ارائۀ چک به م   که چک در اختیار او است،  دارندر چک: شخص است .2
 یه: شخصی ثالثی است که در چک برای پرداخت مبلغ چک در ن ر گرفته شده است. لَ عَ حال  م   .3
 ه است.ظهرنویس: شخصی که سابقًا دارنده چک بوده است و حال چک را به شخص دیگری منتقل کرد .4

 
 1397/ 8/ 13با آخرین اصالحات تا تاریخ  1355/ 4/ 16مصوب  قانون صدور چک

 انواع چک عبارتند از:  :( ۱۳۷۲)الحاقی  ۱مادۀ 

عادی، ۱ چک  که    .  است  می  هابانک   ۀ عهد  اشخاص چکی  صادر  خود  جاری  حساب  دارندبه  و  اعتبار  آن    ۀکنند  جز  تضمینی 

 . آن ندارد ۀصادرکنند

 توسط بانک م  به حساب جاری خود صادر و  هابانک  ۀعهد  اشخاص شده، چکی است که  أیید. چک ت۲
 

 ع  حال
 
آن   وجه    پرداخت    ، یهل

 .شودیید می أت

آن توسط بانک   وجه    پرداخت  به درخواست مشتری صادر و  همان بانک ۀ به عهد توسط بانکشده، چکی است که . چک تضمین ۳

 .شودتضمین می 

است که  ۴ چک مسافرتی، چکی  بانک .  و    توسط  از شعب  صادر  در هریک  آن  آن    وجه  کارگزارن  و  نمایندگان  توسط  بانک  آن 

 . گردد پرداخت می

هایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر  چک قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به    (:۱۳۹۷  )الحاقی   تبصره

االجراء شدن این قانون، اقدامات الزم در  سال پس از الزمت یک الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مد  نیز الزم   شوندمی

 های الزم را صادر نماید. ه و دستورالعمل های الکترونیکی )داده پیام( را انجام دادخصوص چک 

 های فوق، یکی است تمییز آنها از یکدیگر با تشخیص صادرکنندر آنهاست. َعَلیه  چک محال   ✓
 .(گیردصورت می اشخا  ها توسط  این چک)صدور   ، بانک نیستچک تأییدشدهو  چک عادی صادرکنندر  ✓
 است. ، بانک چک مسافرتی و  شدهچک تضمین  صادرکنندر  ✓
 (. به عهدر همان بانک ؛ بانکصدور: توسط  )  شودمحسوب می یهلَ عَ هم محال  و  هم صادرکننده ، بانک  شدههای تضمین چک در  ✓
کند و به درخواست اشخا  آن را در اختیار آنها  ن را صادر میشود، بلکه خود بانک آ  صادر نمی با درخواست اشخا  های مسافرتیچک ✓

 . (بانک در هریک از شعب آن :پرداخت  وجه  آن؛ بانک صدور: توسط  )  دهدقرار می
گیرد شده: چک مسافرتی به عهدر هر بانکی توسط بانک مرکزی چاپ و در اختیار بانک  صادرکننده قرار میتفاوت چک مسافرتی و تضمین  ✓

در همان بانک صادر شده  هایی است که بر اساس قانون باید به عهشده چک های تضمین است؛ چک   در حکم اسکناسو در حال حاضر  
های رمزدار یا بین  شود و در عرف بانکداری به چک های دیگر نیز صادر می شده به عهدر بانک های تضمین باشد. البته در حال حاضر چک 

حال  بانکی معروف است فی همان    َعَلیه یعنیالمثل چکی از بانک تجارت به عهدر بانک دی به درخواست مشتری صادر شده و در بانک م 
 شود. بانک دی رمزگشایی می

 چک الکترونیک: 
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مدل چک     4هر یک از    به رسمیت شناخته شده است.   را   های الکترونیک )داده پیام( الحاق شده است، چک   1397که در سال    این تبصره ✓
 تواند به صورت داده پیام )الکترونیکی( صادر شود. فیزیکی خصوصًا چک عادی می 

ن به  جاری است، به موجب امضای الکترونیک به بانک دستور پرداخت مبلغی معیّ   چک الکترونیک، یعنی اینکه شخصی که دارای حساب   ✓
 . دهدمیی، شخصی مشخص را برای تاریخی خا ، به جای صدور چک کاغذ 

مانند   ✓ کاغذی،  چک  به  راجع  مقررات  وصادرکننده   تضامنی    مسؤولیت  همۀ  حساب  صاحب  کیفری و    ضامن  ،  چک  تعقیب  مورد  های  در 
 الکترونیک حکمفرماست. 

 23ادر  توان به استناد مشود، اما میاجرائیه صادر نمی  ادارر ثبتهای الکترونیک از  قانون تجارت الکترونیک، برای چک   14طبق مادر   ✓
 درخواست صدور اجرائیه کرد.  دادگاهقانون حاضر، از 

  آن،   در  مندرج   امضای  و  محتویات  حیث  از   اندشده  نگهداری  و  ایجاد  مطمئن  طریق  به  که  ییها« پیام  داده»   تجارت الکترنیک: کلیۀ  قانون  ۱۴  ماده
اشخاصی  و  کرده  تعهد  که  طرفی  یا   طرفین  تعهدات سناد    حکم   در  آثار  سایر  و  آن  مفاد  اجرای  شوند، می  محسوب   آنان  قانونی  مقامقائم  که  کلیۀ 

 . است حقوقی  و یقضای مراجع در  استناد  قابل و معتبر [ اسناد]

الکترونیک همانند چک قواعد شکلی صدور چک  ✓ کاغذی می های  در چک های  که  بدین صورت  دارنده،  باشد،  نام  باید  الکترونیک  های 
 یر شرایط درج شود. مبلغ، تاریخ پرداخت و سا

 شود.های الکترونیک به صورت الکترونیک ثبت می امضای چک  ✓
 سال، ساز و کارهای اجرائی و سامانۀ الکترونیکی صدور چک الکترونیکی را ایجاد کند. ظف است ظرف مدت یک وبانک مرکزی م ✓

   

شعب آنها در خارج  همچنین    شوند دایر شده یا می هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور  بانک   ۀ های صادر عهد چک :  ۲  ۀ ماد

  آن   از وجه  قسمتییا    تمامعدم دریافت است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و   االجرادر حکم اسناد الزم  از کشور 

های نامه طبق قوانین و آیین تواند  ت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می به علّ

 .وصول نماید  صادرکننده  ازآن را  ۀوجه چک یا باقیماند  مربوط به اجرای اسناد رسمی

اجرای ثبت  را به    ۵مندرج در ماده    ۀنامو یا گواهی  ۴مذکور در ماده    ۀ نامگواهی و    عین چک چک باید    ۀدارند   برای صدور اجراییه 

 تسلیم نماید.   اسناد محل

از طرف بانک گواهی   امضای صادرکننده در بانک  ۀ نمونبه  امضای چککند که مطابقت در صورتی دستور اجرا صادر می  ثبت اجراءِ

 شده باشد. 

های در وجه  ورد چکحامل چک )در میا   نویسی شدهبه نام او پشت یا   صادر گردیدهکسی که چک در وجه او  اعم از    چک   ۀ دارند

 .مقام قانونی آنانقائم یا  حامل(

)الحاقی   به پرداتواند  دارنده چک می   : مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(  ۱۳۷۶تبصره  خت  محکومیت صادرکننده را نسبت 

ل شده است، اعم  وی متحمّ  ۀو به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحی مستقیماً  شده کههای واردخسارات و هزینه  ۀ کلی

های مزبور  جبران خسارت و هزینه چک  ۀتقاضا نماید. در صورتی که دارند  از دادگاه از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، 

 تقدیم نماید. ، حکم ۀ صادرکننددرخواست خود را به همان دادگاه باید ، را پس از صدور حکم درخواست کند 

 : مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۱۳۷۶قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب  ۲قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده  
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قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب    ۲های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده  آیا مراد از خسارت و هزینه   موضوع استفسار: 

خیر تأدیه و  أالوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تهای دادرسی، حقّ های الزم از قبیل هزینه خسارات و هزینه ۀ  ، کلی۱۳۷۶

باشد که قاضی به استناد  ت یا مبنای آن عرف می مقررات بانکی اس   ،محاسبه خساراتباشد؟ در این صورت مبنای  امثال آن می 

 نماید. ق نسبت به استخراج خسارات اقدام می رُ کارشناسی یا سایر طُ ۀ نظری

نظام:  مصلحت  تشخیص  مجمع  »کلی  نظر  عبارت  از  منظور  واحده:  هزینه   ۀ ماده  و  واردشده  خسارات    تبصرۀ   در   مذکور   « …های 

خیر  أخسارات تصلحت نظام،  م  تشخیص  مجمع  ۱۰/۳/۱۳۷۶  مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح  قانون  ۲  ماده  به  الحاقی

و    که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده   تا زمان وصول آن  از تاریخ چک  تأدیه بر مبنای نرخ تورم

 است. های قانونیالوکاله بر اساس تعرفه حقّ و  دادرسی   ۀهزین

باید    ۀ صادرکنند   :(۱۳۸۲  )اصالحی   ۳  ۀ ماد تاریخ مندرج در آن چک  مُ  معادل مبلغ مذکور   در  بانک  وجه نقد داشته    یه لَعَحال  در 

باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت 

خوردگی در متن  قلم یا    عدم مطابقت امضاوجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل  

  شرطی برای پرداخت   در متن چکهرگاه    از پرداخت وجه چک خودداری نماید.  امثال آن و    ف در مندرجات چکاختالیا    چک

 به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.  بانکذکر شده باشد، 

 قابل وصول از بانک خواهد بود.  پس از تاریخ مذکور ا یو  در تاریح مندرج در آن چک فقط   : (۱۳۸۲  مکرر )الحاقی ۳  ۀماد

بنا بر درخواست    مکلف است  بانکپرداخت نگردد،    ۳تی از علل مندرج در ماده  هرگاه وجه چک به علّ:  (۱۳۹۷ )اصالحی  ۴  ۀماد

ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در    یکپارچه بانک مرکزی   ۀسامانبودن آن را در  پرداختفوراً غیرقابل  چک   ۀ دارند

صریحاً را    ت یا علل عدم پرداختعلّای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد،  گواهینامه 

ی  یراجع قضافاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در م   ۀ. به گواهینامو به متقاضی تسلیم نماید   امضاء و مهر  و آن را  قید

 شود. و ثبتی ترتیب اثر داده نمی 

مزبوردر   پرداخت[  برگ  یا عدم مطابقت    ]گواهینامۀ عدم  بانکبا    امضای صادرکنندهباید مطابقت  در  امضای موجود  )در    نمونه 

این برگ را    دومِ  ۀ چک، فوراً نسخ  ۀ صادرکنند   داری( از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطالعِ حدود عرف بانک 

  ۀ به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارند 

 چک نیز قید گردد. 

 نشدنی: ف بانک نسبت به چک پرداخت وظای

درخواست   ✓ قید    باید   چکبودن  پرداختغیرقابل،  دارندر چک  به  بانک مرکزی  یکپارچۀ  ندارد که عدم  شوددر سامانۀ  تفاوتی  مورد  این  در   .
 پرداخت ناشی از چه امری بوده است.

ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده  گواهینامه بانک مکلف است با دریافت کد رهگیری و درج آن در  ✓
 باشد، عّلت یا علل عدم پرداخت را صریحًا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. 

ر بانک )در حدود عرف  کننده با نمونه امضای موجود د مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر بانک مکلف است در گواهینامۀ عدم پرداخت،   ✓
 داری( را گواهی کند. بانک 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

87 

قانون صدور    5( که ماده  1397)  اصالح قانون صدور چک قانون    3به استناد مادر    .عدم پرداخت، باید دارای کد رهگیری باشد  ۀگواهینام ✓
نیست؛ به عبارتی دیگر یعنی    عدم پرداخت در مراجع ثبتی و قضایی معتبر   ۀدر صورت فقدان کد رهگیری، گواهینامرو اصالح کرده:    کچ

 توان به استناد آن از ادارر ثبت، برای وصول وجه چک، درخواست صدور اجرائیه نمود. نمی 
 ای از این گواهی عدم پرداخت را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند. بانک باید نسخه  ✓

 

  ۀ باشد، به تقاضای دارند  کمتر از مبلغ چک   چک نزد بانک   ۀ موجودی حساب صادرکننددر صورتی که    :( ۱۳۹۷)اصالحی    ۵  ۀماد

بانک مکلف است مبلغ   را به دارند  چک  به  با قید مبلغ دریافت چک بپردازد و دارنده    ۀ موجودی در حساب  را  آن  شده پشت چک، 

 فو  چک  ۀبه درخواست دارند  بنا. بانک مکلف است  بانک تسلیم نماید
 
یکپارچه بانک مرکزی وارد    ۀکسری مبلغ چک را در سامان  را

گواهینامه در  آن  درج  و  رهگیری  کد  دریافت  با  و  به  نماید  دهد.  تحویل  متقاضی  به  را  آن  قبل،  ماده  در  مذکور  مشخصات  با  ای 

 شود. ی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی یگواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضا

بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل    ۀگواهیناممحل محسوب و  ، بی لغی که پرداخت نگردیدهنسبت به مب چک مزبور  

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

 وظایف بانک در صورت کسر موجودی حساب: 

 مبلغ چک در حساب موجود باشد و با کسر موجودی حساب مواجه شویم، باید: در صورتی که بخشی از 

و نسبت به   شودمی اصل چک از دارندر چک دریافت ، شوددر صورتی که دارندر چک درخواست کند، مبلغ موجود در حساب، به او پرداخت  ✓
 شود. شود و در سامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی قید میصادر می گواهی عدم پرداختکسری موجودی 

  مبلغ   مبلغ برگشت بزند و یا اینکه مبلغ موجود در حساب را دریافت و نسبت به مابقی   ر است بین اینکه چک را نسبت به کّل دارندر چک مخیّ  ✓
 مندرج، چک را برگشت بزند. 

 

یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه    ۀ بودن یا کسری مبلغ چک در سامانپرداخت   غیرقابل    بعد از ثبت  :  ( ۱۳۹۷مکرر )الحاقی    ۵ماده  

ها و  بانک   ۀدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلی ها و مؤسسات اعتباری اطالع میمراتب را به صورت برخط به تمام بانک 

 عمال نمایند: إت زیر را نسبت به صاحب حساب مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقداما 

 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ -الف

   وجوه    مسدودکردن    -ب
 
بانکی و هر مبلغ  ها و کارت حساب   ۀی کل    های 

 
یا مؤسسه  متعل ق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک 

 می از سوی بانک مرکزی؛اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعال

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

 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.  -د
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ه به شرایط،  با توج    2های اقتصادی در خصوص بنگاه   «د »و    «ج »،  «الف» های مذکور در بندهای  عمال محرومیتإچنانچه    :۱  ۀتبصر 

اقتصادی   تأمین استان شود،    موجب اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوط اوضاع و احوال  به  موارد مذکور    به تشخیص شورای 

تعلیق در می   ت یک سال مد   آیین 3آید به حالت  و صادرات    ۀنام.  تولید  مانند میزان  با در نظر گرفتن معیارهایی  تبصره  این  اجرائی 

شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و  االجراء ت سه ماه از الزم راد شاغل در آن ظرف مد  بنگاه و تعداد اف

 رسد. بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می 

صادر شود، اقدامات    از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی  به وکالت یا نمایندگیدر صورتی که چک    : ۲  ۀتبصر 

نماینده نیز   یا  این ماده عالوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل  اینکه در مرجع  عمال میإموضوع  اثبات  صالح    ی  ی قضا   گردد مگر 

عدم   ۀها مکلفند به هنگام صدور گواهینام. بانکاو است بعدی   ۀ مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایند عدم پرداخت نماید 

 مذکور درج نمایند.  ۀدر صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینام پرداخت، 

   ۀیکپارچ  ۀدر هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامان  : ۳  ۀتبصر 
 
و به صورت برخط از    بانک مرکزی اعالم کند تا فورا

 چک رفع سوءاثر شود:

 ع  ٌ  حال جاری نزد بانک م    چک به حساب    مبلغ    کسری    واریز    ـ  الف
 
ین صورت بانک مکلف است  درخواست مسدودی که در ا  ۀیه و ارائل

مسدود  مراجعضمن  زمان  تا  مذکور  مبلغ  مد    ۀ دارند  ۀکردن  به  حداکثر  و  مد  چک  ظرف  سال،  یک  روز ت  سه  به    واریز    ،ت  را  مبلغ 

 چک برساند.   ۀدارند ع  بخش و قابل استناد به اطالای اطمینان شیوه 

 ع  ٌ  حال الشه چک به بانک م   ۀ ارائ  ـ ب
 
 یه؛ ل

)تنظیم   ۀنامرضایت   ۀ ارائ  ـ   ج از دارندرسمی  اسناد رسمی(  نام  ۀ شده در دفاتر  یا  از شخص    ۀ چک  یا عمومی    حقوقی    رسمی    دولتی 

 چک؛   ۀدارند غیردولتی  

 صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ ذی  ی یا ثبتی  یقضا رسمی از مرجع   ۀنام ۀارائ ـ د

 صاحب حساب در خصوص چک؛  ۀی مبنی بر برائت ذمی حکم قضا  ۀارائ ـ ـه

تاریخ صدور گواهینامت سه سپری شدن مد    ـ  و از  یا کیفری در خصوص    ۀسال  عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی 

 چک توسط دارنده. 

 
عداد کارکنان بنگاه . ت1د:  باشن  حداقل باید دارای یکی از شرایط زیرمکرر قانون صدور چک   5  ۀماد1  ۀتبصر   ییاجرا  نامۀیینآطبق  های اقتصادی  بنگاه   2

به درخواست طبق فهرست حق    ۱۲در   باشد  ۱۰۰پرداختی    ۀبیم  ماه منتهی  تولیدی طبق  .  2؛  نفر و بیشتر  فعالیت اصلی  از  ناشی  بنگاه  میزان فروش 

های نگهداری و نمونه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش   ۀنامآیین   ۲ل موضوع ماده  های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه او  آخرین صورت

  -  ۱۳۹۴مصوب    -های مستقیم  اصالحی قانون مالیات   ۹۵یدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده  اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رس 

میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران، بیش از  .  3؛  وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد

( میلیون  بوده  ۱.۰۰۰.۰۰۰یک  یورو  به چرخ(  مرکزی  بانک  مقررات  و  آن طبق ضوابط  از  ارز حاصل  باشد  ۀو  شده  بازگردانده    -تبصره  .اقتصادی کشور 

نامه اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسالمی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین

 پس ا
 
 ای )سیستمی( برقرار خواهد بود. ز ایجاد امکان استعالم سامانه نخواهند بود. این شرط صرفا

 سه سال پس از   یهر بنگاه اقتصادو    قابل تمدید نخواهد بود  تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادیشده برای  در نظر گرفته  ۀسالت یکد  م   3
 
صرفا

 را خواهد داشت.  یدمزبور امکان ثبت درخواست جد سالهیکمدت   یانقضا
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گوا   : ۴  تبصرۀ  صدور  ماده    ۀهینامچنانچه  طبق  پرداخت  عدم  دستور  دلیل  به  پرداخت  تبصره   ۱۴عدم  و  قانون  باشد،  این  آن  های 

 سوءاثر محسوب نخواهد شد. 

از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و  ؤبانک یا م:  ۵  ۀتبصر  سسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که 

 وارد گردیده است. های آن به اشخاص ثالث تبصره 

 ه است: است. در این مورد نکات ذیل قابل توّج  نشدنی یا دارای کسر موجوی پرداخت  موارد تنبیهی برای صادرکنندر چک  کنندر مادر فوق بیان  ❖
 این موارد تنبیهی تا رفع سوءمثر از چک پابرجاست.  ✓
 این موارد تنبیهی به شرح ذیل هستند:  ✓

 ؛ کی جدیدعدم افتتاح حساب و صدور کارت بان •
  مؤسسه   یا   بانک   نزد   عنوان  هر  تحت   که   صادرکننده   به   متعلق  مبلغ   هر   و  بانکی   هایکارت   و   هاحساب   ۀکلی   وجوه    دن  نمومسدود •

 مرکزی؛  بانک   سوی از اعالمی  ترتیب  به  چک مبلغ کسری  میزان به  دارد  اعتباری
 ریالی؛   یا  ارزی هاینامه ضمانت  صدور  یا بانکی تسهیالت   هرگونه پرداخت عدم •
 .ریالی یا  ارزی  اسنادی  اعتبار گشایش عدم •

  هر  تحت  که  صادرکننده  به   متعلق  مبلغ  هر  و  بانکی  هایکارت  و  هاحساب  ۀکلی   وجوه  مسدودنمودن »اجرای موارد تنبیهی فوق غیر از مورد   ✓
ممکن است به تشخیص  «  مرکزی  بانک  سوی   از   اعالمی   ترتیب   به   چک  مبلغ   کسری  میزان   به   دارد  اعتباری   مؤسسه   یا   بانک   نزد   عنوان

 سال به حالت تعلیق درآید. ت یکهای اقتصادی، به مّد بنگاه خصو    شورای تأمین استان در
یا ن ✓ إعمال    در مورد شخص  حقیقی  نماینده یا وکیل نیز   دامات تنبیهی فوقاق  ،مانند مدیر شرکت  مایندهدر فرض صدور چک توسط وکیل 

 شود؛ مگر ثابت کند عدم پرداخت منتسب به او نیست. می
شود و إقدامات تنبیهی  مثر تلقی نمی باشد، سوء   دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب در صورتی که گواهینامۀ عدم پرداخت به دلیل   ✓

 خواهد شد. فوق إعمال 
مسدود شود، به این معنا    ها و مؤسسات اعتباری در نزد بانک چک    مبلغ    کسری    های برگشتی باید به میزان  چک   ن  صادرکنندگا  اینکه وجوه   ✓

چک فقط بر عهدر   رسد وفق اصالحات جدید،به ن ر می . شودچک تلقی  های صادره بر عهدر مؤسسات اعتباریدستور پرداختنیست که 
 قابل صدور دانسته شده است. بانک 

 إعمال نخواهد شد:  إقدامات تنبیهی فوقخواهد شد و در نتیجه  ثر ا رفع سوءبرگشتی   در موارد ذیل از چک  ثر: رفع سوءا

روز واریز مبلغ را به دارندر    3)بانک باید ظرف    دارندر چک یا نهایتًا سپری شدن یک سال  مسدودی آن تا برداشت  واریز کسری موجودی و   ✓
 چک اطالع دهد.( 

 ک ارائۀ الشۀ چک به بان  ✓
 ؛ عمومی غیردولتییا  دولتی  نامۀ محضری رسمی یا نامۀ رسمی شخص حقوقی  رضایت  ✓
 حکم قضایی مبنی بر برائت ذمۀ صاحب حساب؛  ✓
 سال از تاریخ صدور گواهینامۀ عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری.  3سپری شدن  ✓

و بدون آنکه چک  آنها نیز چک اصطالحی  ها شوند  آنکه مشمول امتیازات بانک های مالی و اعتباری بدون  قانون صدور چک مؤسسه  نکته: طبق 
را داشته باشد مشمول تکالیف قانون صدور چک قرار گرفته  امتیازات  چک  ثبت در سامانۀ صیاد، مسدودکردن محسوب شود و  از جمله تکلیف  اند 

   ها و ... حساب
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 از طریق  دسته چک به مشتریان خود  ۀبرای ارائها مکلفند  بانک   :( 1400)اصالحی    ( ۱۳۹۷  )اصالحی  ۶  دۀما
 
صدور    ۀسامان، صرفا

اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه    چک )صیاد( نزد بانک مرکزی   ۀ یکپارچ

هویت  قاننظام  ممنوعیت  نبود  و  بانکی  الکترونیکی  سامانسنجی  از  اعتباری  گزارش  دریافت  به  نسبت  مورد  حسب  ملی    ۀونی، 

ماده   موضوع  کاهش    ۵اعتبارسنجی  و  تسهیالت  اعطای  تسهیل  طرح   های هزینه »قانون  اجرای  در  تسریع  و  و  طرح  تولیدی  های 

بن بیا رتبه  4« ۴/۱۳۸۶/ ۵ها مصوب  افزایش منابع مالی و کارایی بانک  از مؤسسات موضوع  »قانون بازار    1ماده    ۲۱د  ندی اعتباری 

اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را    5«1384/ 1/9اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  

محاسبه سقف   ۀ دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحواختصاص می   شناسه یکتا محاسبه و به هر برگه چک 

االجراء  سال پس از الزم و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک   اعتبار

 رسد. شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می

بندی  مقررات مربوط، اطالعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا  (: بانک۱۳۹۷ )الحاقی  ۱  ۀتبصر 

 باشند. اطالعات صحیح و کامل می  ۀ دهند، مکلف به ارائاعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می 

ابزار    (:۱۳۹۷  )الحاقی  ۲ۀ  تبصر  به  اشخاص  نیاز  رفع  و  چک  برای دسته  تقاضا  کاهش  منظور  مر وعده   پرداخت    به  بانک  کزی  دار، 

چک  شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت  االجراء مکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزم 

راه   موردی  و  تدوین  بانکی  نظام  در  یکپارچه  صورت  به  ندارند،  چک  دسته  که  اشخاصی  به  برای  نیاز  بدون  تا  نماید  اندازی 

ن فراهم شود.  معی    نفعان  بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی اعتبارسنجی، رتبه 

موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای    در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک 

 باشد. می  چک موردی مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از   ۵الف تا د ماده 

ته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی  دریافت دسهای متقلبانه مبادرت به  هر شخصی که با توسل به شیوه (:۱۳۹۷  )الحاقی   ۳  ۀتبصر 

و    صدور چک جدید ،  دریافت دسته چکت سه سال از  ، به مد  دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایدکرده یا    و اعتباری خود 

شود و در صورتی که عمل ارتکابی  محکوم می   جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمی به    و محروم    استفاده از چک موردی 

 شود. آن جرم محکوم می   منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات  

 سنجی متقاضیان برای اعطای دسته چک: اعتبار 

 . کننددر تن یم و صا  صیاد باید طبق سامانۀ  را  هاتمام دسته چک  هابانک  در این ماده مقرر شده است که ✓
 شود.اختصا  داده می  تحت عنوان شناسۀ یکتا   ایشناسۀ ویژه به هر برگ چکها از طریق اعتبارسنجی صادر شده و  این دسته چک  ✓

 
کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و بهدولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک  4

ی غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، گذارهای مشاور مالی و سرمایه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروهاطالعات، رتبه

 تسهیل و تسریع اعطاء تسهیالت بانکی را فراهم نماید. ۀزمین
می  5 جمله  آن  از  که  بهادارند  اوراق  بازار  در  فعال  مالی  نهادهای  کارگزاران،منظور  به  بازار کارگزاران/معامله   توان  مشاوران  گران،  گذاری، سرمایه گردانان، 

های  های تأمین سرمایه و صندوق های پردازش اطالعات مالی، شرکتگذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه بندی، صندوق مؤسسات رتبه

 بازنشستگی اشاره کرد.
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توّج  ✓ اعتبارسنجی  با  به  آنها    متقاضیان    ه  به  چک،  مشّخ دسته  اعتبار  با  چکی  می  صیدسته  چک داده  مبالغ  مجموع  که  شود.  هایی 
، این چک  صیادسامانۀ    ، تواند از سقف اعتبار مزبور بیشتر باشد، در غیر این صورتاند، نمیصادرکنندگان صادر کرده و هنوز پرداخت نشده 

 شناسد. را به رسمیت نمی 
ا   3طبق تبصرر   ✓ با  به شکل متقلبانه دسته چکی دریافت کنه  اگر شخصی  اعتباری این ماده،  نباشد  وضاع مالی و    یا دریافت  اش متناسب 

 شود: های زیر محکوم می دیگر را تسهیل کند، به مجازات   شخص   نامتناسب   دسته چک  
 شود. می محروم  چک موردیو  صدور چک جدید و  دریافت دسته چکتا سه سال از   د 
 باشد.  برای معمالش قابل تصور  شدیدتری  مگر مجازات  ال( یر  180,000,000ال تا یر  80,000,000)بیش از   ۵جزای نقدی درجۀ   د 
رسد و تا قبل  دستورالعمل این ماده ظرف یک سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می  ، طبق قسمت اخیر ماده ✓

 کنند. های رای  فعلی از احکام چک تبعیت می از آن، همان چک 

 چک موردی برای اشخاصی که دارای دسته چک نیستند قابل صدور است.موردی:  چِک 

 احکام چک موردی: 

 موردی را تعیین نماید.  مرکزی باید ظرف یک سال، ضوابط چک بانک  ✓
 صدور چک موردی، نیازمند اعتبارسنجی و داشتن دسته چک نیست. ✓
د تنبیهی  تا زمانی که وجه آن پرداخت نشده، مشمول موار   موردی، موجودی کافی در حساب نباشد   چک    وجه    برای پرداخت    در صورتی که ✓

تواند دسته چک دریافت کند یا چک موردی دیگری یا هر نوع چک دیگری  ثر( است و همچنین شخص نمی مندرج در مادر قبل )سوءا 
 صادر کند. 

 .شوداجرا می نیز   یدربارر چک مورد ضامنی و غیره سایر احکام چک، مانند صدور اجرائیه، ضمانت، مسؤولیت ت ✓
ّ مادر فوق، چک موردی برای   ✓

 وعده.است، نه بی  دارهای وعده پرداختطبق نص 
 چک موردی در وجه حامل قابل صدور و ظهرنویسی نیست.  ✓

 

 بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: مرتکب هرکس (:  ۱۳۸۲ )اصالحی  ۷ ۀماد

 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.   -الف

از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش   -ب تا یک چنانچه مبلغ مندرج در متن چک  سال حبس محکوم خواهد  ماه 

 شد. 

پنجاه    -ج از  چک  متن  در  مندرج  مبلغ  داشتن  چنانچه  از  ممنوعیت  و  سال  دو  تا  سال  یک  از  حبس  به  باشد  بیشتر  ریال  میلیون 

صورتی  دسته در  و  شد  خواهد  محکوم  دوسال  مدت  به  چک   صادرکننده  کهچک  صدور  به  اقدام  باشد  چک  نموده  بالمحل  های 

 ها مالک عمل خواهد بود. مجموع مبالغ مندرج در متون چک 

مجازات  (:۱۳۸۲  )الحاقی  تبصرۀ که    این  مواردی  شودشامل  بهر چک   ثابت  یا  و  نامشروع  معامالت  بابت  بالمحل    ربوی   ۀهای 

 . باشدنمی ، صادرشده

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

92 

که  چک   (:۱۳۷۲  )اصالحی  ۸  ۀماد ایران هایی  کشور  بانک   ۀ عهد  در  از  خارج  کیفری  باشند  شده   صادرهای  لحاظ  مشمول    از 

 مقررات این قانون خواهند بود.

 ، وجه چک را  قبل از تاریخ شکایت کیفری  چک  ۀصادرکنندصورتی که    : در۹مادۀ  
 
به موافقت شاکی    یابه دارنده آن پرداخته    نقدا

 موجبات پرداخت آن را در بانک م    یا خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد  
 

 ع  حال
 
  فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.   یهل

بانک مذکور مکلف است   نماید   حساب  تا میزان وجه چکدر مورد اخیر  را مسدود  به محض مراج  صادرکننده  دارنده و تسلیم   ۀع و 

 چک وجه آن را بپردازد. 

به بسته هر کس  (:  ۱۳۷۲  )اصالحی   ۱۰  ۀماد بانکی خودبا علم  نماید عمل وی    بودن حساب  به صدور چک  در حکم  مبادرت 

به    محلصدور چک بی  و  بود  ماده  خواهد  و مجازات    ۷حداکثر مجازات مندرج در  تعلیق   ، شدهتعیین   محکوم خواهد شد    غیرقابل 

 خواهد بود. 

تا شش ماه از تاریخ  چک    ۀ و در صورتی که دارند  قابل تعقیب نیست   چک  ۀ بدون شکایت دارندجرایم مذکور در این قانون    : ۱۱دۀ  ما

  دیگر حق    شکایت ننماید  گواهی عدم پرداختظرف شش ماه از تاریخ صدور    یا  برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید  صدور چک

 )مرور زمان خاص(  .شکایت کیفری نخواهد داشت

 . لین بار چک را به بانک ارائه داده استشخصی است که برای او  چک در این ماده  ۀ منظور از دارند

او   این که چه کسی  بانک  برای تشخیص  به  برای وصول چک  بار  بانک   مراجعهلین    ۀ دارند  ۀبه محض مراجعها مکلفند  کرده است، 

 کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.  هویت ، چک

 . مگر آنکه انتقال قهری باشد  شکایت کیفری نخواهد داشت حق    کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده 

شکایت کیفری او در   حق   و  شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند   ۀ چک را به وسیلچک بخواهد   ۀ در صورتی که دارند

و    چک قید نماید  هر  در ظ    مذکور  شخص    نمایندگی    با تصریح  باید هویت و نشانی خود را  ،  بودن چک محفوظ باشدمحلصورت بی 

شکایت کیفری وی محفوظ خواهد    کند و حق  صادر می  به نام صاحب چکرا    ۵و    ۴مذکور در ماده    ۀاعالمی   بانک  صورت  ]این[  در

 بود. 

حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار  ا  ی   چک را به دیگری انتقال دهد شاکی  هرگاه بعد از شکایت کیفری،    :تبصره

 )قرار موقوفی تعقیب(  تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.   نماید

  تأخیر   چک و خسارت    وجه    ،متهم اینکه    یا و    شاکی گذشت نماید ،  صدور حکم قطعیقبل از  هرگاه    (:۱۳۸۲  )اصالحی   ۱۲  ۀماد

 را    تأدیه
 
  یا   چک به بانک( را فراهم کند   ۀ موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور )از تاریخ ارائ  یا   آن پرداخت کند   ۀ به دارند  نقدا

صندوق   اجراء    در  یا  نماید   دادگستری  تودیع  رسیدگی    ثبت  موقوفی مرجع  کرد.    ]تعقیب[  قرار  خواهد  موقوفی  صادر  قرار  صدور 

 . رسیدگی و حکم صادر کند  دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبهمانع از آن نیست که  تعقیب در دادگاه کیفری 

 ع  محکوم  اینکه    یاو    شاکی گذشت کند   ،پس از صدور حکم قطعیهرگاه  
 
به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات    یهل

نماید  تأدیه   تأخیر  را فراهم  و    شود[]قرار موقوفی اجرا صادر می   شوداجرای حکم موقوف می   و سایر خسارات مندرج در حکم 
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 ع  محکوم  
 
ن به نفع دولت  فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستا   یهل

 وصول خواهد شد. 

قانون اصالح موادی از    ۲قانون الحاق یک تبصره به ماده  »احتساب آن بر مبنای    ۀمیزان خسارات و نحو  (:۱۳۸۲  تبصره )الحاقی

 )این تبصره، در باال توضیح داده شد(  خواهد بود.   ( مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۶٫۳٫۱۰مصوب )  « قانون صدور چک

 کیفری نیست:  تعقیب قابل  چک ۀ صادرکننددر موارد زیر   (:۱۳۸۲  )اصالحی ۱۳ ۀماد

 داده شده باشد.  ء سفید امضا  چک ثابت شوددر صورتی که     ـ الف

 . ق شرطی شده باشد منوط به تحق   وصول وجه آن  در متن چک هرگاه     ـ ب

 . معامله و یا تعهدی است بابت تضمین انجام  قید شده باشد که چک  در متن چکچنانچه    ـ ج

بابت تضمین انجام معامله یا  یا چک    ق شرطی بوده منوط به تحق    وصول وجه آن که    ثابت شود   بدون قید در متن چکهرگاه      ـ   د

 . تعهدی است 

 باشد.  تاریخ مندرج در متن چکمقدم بر  تاریخ واقعی صدور چک   یاصادر شده و   بدون تاریخ در صورتی که ثابت شود چک    ـ ـه

 

  جعل یا    سرقتیا    مفقود  با تصریح به اینکه چک  قانونی آنها  مقامقائم یا    ذینفعیا    چک  ۀصادرکنند  (:۱۳۷۲  )اصالحی  ۱۴  مادۀ

 تواند  تحصیل گردیده می   جرائم دیگری یا    خیانت در امانت یا    کالهبرداریشده یا از طریق  
 
را به    دستور عدم پرداخت وجه چک   کتبا

از احراز هویت  بانک بدهد. بانک   گواهی    بانک  چک   ۀدر صورت ارائو    خودداری خواهد کرد  از پرداخت وجه آن   دستوردهنده پس 

 را   عدم پرداخت 
 
 نماید. صادر و تسلیم می  شدهاعالم ت  با ذکر عل

ثابت   ادعایی که موجب عدم پرداخت شدهخالف و هرگاه   علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند تواندمی  چک  ۀدارند

 چک محکوم خواهد شد.  ۀ خسارات وارده به دارند  ۀبه پرداخت کلی  این قانون  ۷عالوه بر مجازات مقرر در ماده  دستوردهنده گردد

موارِد غیرقابِل تعقیِب کیفری ب
ک

ودِن چ

چک سفید امضاء

چک مشروط

چک تضمینی

چک بدون تاریخ

.تچک وعده دار که تاریِخ واقعِی صدوِر آن مقّدم بر تاریِخ مندرج در متن چک اس
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او  ذی  (:۱۳۷۶  )اصالحی  ۱  رۀتبص نام  ذار  شده یا چک به او واگ  ظهرنویسی یا    صادرنفع در مورد این ماده کسی است که چک به 

 گردیده باشد )یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده( 

که   موردی  پرداخت در  عدم  می  دستور  صادر  ماده  این  را    شود مطابق  چک  وجه  است  مکلف  مرجع  تا  بانک  در  آن  تکلیف  تعیین 

 مسدودی نگهداری نماید.  در حساب   انصراف دستوردهنده یا  رسیدگی

شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف    پس از اعالم به بانک  مکلف استدستوردهنده    (:۱۳۷۲  )الحاقی  ۲  ۀتبصر 

)یعنی بعد از اتمام    پس از انقضا مدت مذکور  در غیر این صورت  گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید  یک هفتهت  مد  

  یک هفته( 
 

 کند.آن را پرداخت می وجه   چک   ۀبه تقاضای دارندموجودی   بانک از محل

نسبت    صادرکننده  بانک  مگر آنکه    توان متوقف نمود نمی را   مسافرتیو    شدهتضمین های  چک  پرداخت   (:۱۳۷۶  )الحاقی   ۳ ۀتبصر 

آن   جعلاد  به  حق    عای  نیز  مورد  این  در  به  ۀ دارند  نماید.  راجع  ماده    چک  اخیر  قسمت  مفاد  طبق  قضایی  مراجع  به    ۱۴شکایت 

 خواهد بود. محفوظ 

 . مطالبه نماید رسیدگی  مرجع    کیفری   در دادگاه   ضرر و زیان خود راو  وجه چکتواند چک می   ۀدارند : ۱۵ ۀماد

فوری و خارج  ،  شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی  ۀکلی رسیدگی به    : ۱۶  دۀما

 به عمل خواهد آمد.   از نوبت

 مگر خالف این امر ثابت گردد.  شاکی از شکایت است   آن و انصراف   وجه    دلیل پرداخت   وجود چک در دست صادرکننده : ۱۷ۀ ماد

رسیدگی   : ( ۱۳۷۲)اصالحی    ۱۸  ۀماد بالمحل،]به[  کننده  مرجع  چک  به  مربوط  توج    جرائم  صورت  در  متهمان  طبق  از  اتهام  ه 

امور کیفری(  دادگاه   آیین دادرسی قانون    ۱۳۴در ماده  ضوابط مقرر   و انقالب )در  کمیسیون    ۱۳۷۸٫۶٫۲۸مصوب    ـهای عمومی 

قرا  ـ  قضایی مجلس شورای اسالمی از  یا ضمانت   وثیقهیا    کفالت   تأمین  رهای  حسب مورد یکی  نقد  از وجه  مال    ۀنام)اعم  یا  بانکی 

 نماید. منقول و غیرمنقول( اخذ می 

سخ شده اما خیلی در  ( نَ 1394)با آخرین اصالحات     1392به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    78نکته: قانون  آیین  دادرسی  کیفری  سال  
فقط یک از دو قرار  »مخذ کفیل با  تواند صادر کند در چک  خواد بگه: از ده قرار  تأمینی که بازپرس می می  18ماده    مهم نیست چراکه  ، سخاینجا این نَ 
   « قابل صدور است. یرمنقولمال منقول و غ  یا یبانک  ۀ نامضمانت  ،اعم از وجه نقد الکفاله« و »مخذ وثیقه تعیین وجه 

صادر شده باشد،    اعم از شخص حقیقی یا حقوقی  نمایندگی از طرف صاحب حسابیا    وکالتبه  در صورتی که چک  :  ۱۹ۀ  ماد

ول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو  ؤمس ً  متضامنا  صاحب امضاو  چک ۀصادرکنند

مگر اینکه ثابت نماید که عدم    کیفری خواهد داشت  تمسؤولی طبق مقررات این قانون    چک  ۀامضاکنندشود. به عالوه  نفر صادر می 

کسی که موجب عدم پرداخت شده از    این صورتکه در    ، بعدی او است  ۀ مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندپرداخت  

 ول خواهد بود.مسؤنظر کیفری 
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 . کماکان به قوت خود باقی است ]مثال  قانون تجارت[ طبق قوانین و مقررات مربوط  نویسان چکولیت مدنی پشت ؤمس  : ۲۰ ۀماد

کلی بانک   (: ۱۳۷۲  )اصالحی   ۲۱  ۀماد مکلفند  را  حساب  ۀها  اشخاصی  جاری  از  های  بیش  بی   بار یک که  کرده محل  چک    و   صادر 

 بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.  تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد 

است   : ( ۱۳۹۷)اصالحی    ۱  ۀتبصر  مکلف  مرکزی  گواهینامه  بانک  اطالعات  تجمیع  محاکم  با  قطعی  آرای  و  پرداخت  عدم  های 

سامان  چک   ۀدربار  خود،    ۀدر  مؤسسات  بانک   برخط    دسترسی    امکان  یکپارچه  و  چک   ها  پرداخت  و  صدور  سوابق  به  را  و    اعتباری 

   ۀی و ثبتی از طریق شبکیهای عدم پرداخت را برای مراجع قضا امکان استعالم گواهینامههمچنین  
 
  ۀ قو ایجاد نماید.    ی عدالتمل

  همچنین آرای  ه و  ب  مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم    بانک    برخط    دسترسی    امکان    قضائیه نیز مکلف است

عدم پرداخت مربوط را از    ۀاین قانون به همراه گواهینام  ۱۴دعاوی مطروحه طبق ماده  و    های برگشتیچک   ۀصادرشده دربار   قطعی  

 فراهم نماید.  های مالی سجل محکومیت  ۀطریق سامان

ها به  پاسخ به استعالمات بانک  ۀنحوضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و   :( ۱۳۷۲)الحاقی  ۲ ۀتبصر 

بود که ظرف مد  نامه موجب آیین  به تصویب هی ت سه ای خواهد  و  ایران تنظیم  ت دولت  أماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 رسد. می

)الحاقی   ۲۱  ۀماد است   : ( 1400)اصالحی    ( ۱۳۹۷  مکرر  مکلف  مرکزی  مد    بانک  الزم ظرف  از  پس  سال  دو  این االجراء ت    شدن 

اشخاص   مورد  در  پرداخت محکو،  ورشکسته  قانون  از  نشده یا    هب  م  معسر  رفع سوءاثر  برگشتی  و  دارای چک  چک  دریافت دسته  از   ،

  ۀ صادرکنند  آخرین وضعیت    استعالم    صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان    ۀصدور چک جدید در سامان

 برای کسانی که    نشدههای تسویه میزان تعهدات چکو    سال اخیر  چک برگشتی در سه ۀسابق،  سقف اعتبار مجاز شامل    چک
 
را صرفا

 مبلغ ،  مستلزم ثبت هویت دارنده  صدور هر برگه چک مذکور به نحوی خواهد بود که    ۀقصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامان

یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا    ۀبرای شناس  تاریخ مندرج در چک و  

از تسوی امکان   ۀ قبل  با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک  از اختالف  آن،  نباید  سقف    پذیر باشد. مبلغ چک 

 بیشتر باشد.  نشده های تسویه تعهدات چک و  اعتبار مجاز

پا ارائه  یهاکه از دسته چک   یی هابرگه چک   در مورد  : ۱  ۀتبصر  چک    ۀ شوند، تسویصادر می   ۱۳۹۹اسفندماه سال    ان یشده پس از 

 در  
 
استعالم از سامانه    بر اساس چک    ی  ینها  ۀ دارند  و در وجه    تاریخ مندرج در سامانهو    مبلغطبق    چک )چکاوک(   ۀ تسوی  ۀسامانصرفا

ِک صادره به و 
مسؤولیت نسبت به چ

یا نمایندگی از طرف صاحب حسابکالت 
مسؤولیت مدنی

.صادرکنندۀ چک و صاحب امضاء متضامنًا مسؤول پرداخت وجه چک هستند

.اجراییه و حکم ضرر و زیان، بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود

ریمسؤولیت کیف

.داشتاصواًل امضاء کنندۀ چک طبق مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد

یاسابحصاحبعملبهمستندپرداختعدمکهنمایدثابتامضاء کنندگاناگر
شدهختپرداعدمموجبکهکسیصورتایندرکهاوست،بعدینمایندۀیاوکیل

بودخواهدمسؤولکیفرینظراز
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ها مکلفند از  ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک  صیاد  ۀدر سامانآنها    که مالکیت  صیاد انجام خواهد شد و در صورتی 

  ۀ چک در سامان انتقال   در وجه حامل ممنوع است و ثبت   چک نویسی  پشت و   صدور پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، 

تار  یی هاچک صادرشده از دسته  یهاچک .  خواهد بود  چک  نویسیپشت جایگزین  یاد  ص از زمان  آن دسته چک   ۀارائ  خی که  ها قبل 

نسبت به    ادی ص  ۀ ها در سامانبه ثبت آن چک   از ی ها بدون ندسته چک است و بانک   ۀ تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائ  ن یمذکور در ا 

م اقدام  چک  وجه  کلیپرداخت  در  چک   یهابرگه  ۀی کنند.  پس  ارائه   یهادسته  با فوق   خ یتار  از شده  و  »عبارت    دیالذکر  صدور 

 درج شود.  «فاقد اعتبار است.  ادی صۀ بدون درج در سامان ، چک  ی  س ینوپشت 

  نشده سوءاثر   رفع    برگشتی    دارای چک  یا    ه ب  ٌ  محکوم  معسر از پرداخت  ،  ورشکسته  های این ماده در مورد اشخاص  ممنوعیت   : ۲  ۀتبصر 

 نیز مجری است.  کنندکه به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می

 بینی شده است. پیش صیادای به نام سامانۀ ای رایانه چک، سامانه  ی  ظهرنویسو صدور در این ماده برای : صیادسامانۀ 

 : صیادعملکرد سامانۀ 

اند و هنوز رفع  اشخاصی که چک برگشتی صادر کرده یا   هب  محکوم  پرداخت  معسر از ،  ورشکسته سال نام اشخا    2بانک مرکزی باید ظرف  ✓
است نشده  سامانۀ    را   سوءمثر  از    صیاددر  و  کرده  آنها دریافت  درج  توسط  چک  در سامانۀ  و    دسته  جدید  چک  و    صیادصدور 

 جلوگیری نماید.  استفاده از چک موردی 
  بر آن حاکم است. این ماده داللت بر آن ندارد که چک    با رعایت قواعد ورشکستگیچکی صادر کنند، احکام چک    اشخا  ورشکستهاگر   ✓

یا معسر پرداخت محکوم    صادره توسط اشخا  ورشکسته  هاز  بر آن دارد که بانکقانون  تابع احکام    ب  بلکه داللت  ها  صدور چک نیست؛ 
 دسته چک بدهند.  آنها نباید به 

به عنوان  هایی که به وکالت صادر شده نیز مجری است. برای مثال اگر شخصی به وکالت یا  ممنوعیت مندرج در مادر فوق، دربارر چک  ✓
گرفتن  شود و آنها از  درج می  صیاد کند و آن چک منتهی به عدم پرداخت شود، نام آن وکیل یا مدیر در سامانۀ    امضاءمدیر شرکت، چک  

 شوند. ممنوع می صدور هرگونه چک یا   صدور چک موردییا  دسته چک 
میزان و    سال اخیر  3سابقۀ چک برگشتی ظرف  و    اعتبار سقف  ، شامل  امکان استعالم آخرین وضعّیت صادرکنندر چک بانک مرکزی باید   ✓

 فراهم کند.  برای کسانی که قصد دریافت چک را دارندرا صرفًا  نشدهیه تسو تعهدات 
در سامانۀ    شناسۀ ویژر )یکتا( آن چک همراه با    نام دارندر آن چک و    تاریخ مندرج در چکو    مبلغ صدور هر برگ مشروط به آن است که    ✓

 خواهد بود.  سند تعهدآور مدنی درج نشود، آن چک به منزلۀ یک  صیادصورتی که صدور چک در سامانۀ  در  درج شود.  صیاد
 پذیر است. برای همان شناسۀ یکتا امکان ثبت هویت شخصی جدید انتقال چک قبل از تسویۀ آن با  ✓
هایی که  چک   مبالغبیشتر باشد. به عبارت دیگر، مجموع    نشده   یه تسوهای  تعهدات چک و    سقف اعتبار مجاز   مبلغ چک نباید از اختالف   ✓

که در    تواند از سقف اعتباری اند، نمی کند و هنوز پرداخت نشدهدرج می  صیادکند و در سامانۀ های خود صادر مییک شخص از دسته چک 
 سامانۀ اعتبارسنجی برای او در ن ر گرفته شده است، بیشتر باشد. 

چک   ییهاچک ✓ دسته  از  پا ارائه  ی هاکه  از  پس  سال    انیشده  م  ۱۳۹۹اسفندماه  تسویه  شوندی صادر  )چکاوک(  چک  تسویۀ  سامانۀ  در   ،
درج    صیاد و در وجه دارندر نهایی است که نام او به عنوان دارنده در سامانۀ    صیادشود. تسویۀ آنها طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانۀ  می

 شده است. 
ثبت نشده باشد، آن چک مشمول قانون صدور    صیاددارندر چک در سامانۀ    سال از تاریخ اجرای این قانون، مالکیت    2اگر بعد از گذشت    ✓

این چک یک  چک نیست و بانک  این صورت،  پرداخت آن خودداری کنند؛ در غیر  از  باید  تابع  محسوب می  سند تعهدآور مدنیها  شود و 
 ست. احکام قانون صدور چک نی

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

97 

 ممنوع است. چک در وجه حامل ِی ظهرنویسو   صدوربعد از تشکیل این سامانه توسط بانک مرکزی،  ✓
نیازمند امضاء و  جایگزین ظهرنویسی چک می  صیاد ثبت انتقال چک در سامانۀ   ✓ شود؛ بنابراین بعد از تشکیل سامانۀ مذکور، انتقال چک 

 شود.یه در سامانه انجام میإلَ قل  تمن خصات  شم درج   ظهرنویسی در پشت چک نیست؛ بلکه صرفًا به موجب  

 

به    :( ۱۳۸۲)اصالحی    ۲۲  ۀماد که  صورتی  نشود  متهم در  حاصل  م  ،  دسترسی  بانک  در  متهم  نشانی   ع  ٌ  حال آخرین 
 
  اقامتگاه    یهل

می   قانونی   محسوب  میاو  عمل  به  مزبور  نشانی  به  ابالغی  هرگونه  و  مورد    آید. شود  حسب  متهم  بانکی  درهرگاه  نشانی  یا    نشانی 

 یا    شناخته نشود شدهتعیین
 
شود و رسیدگی به متهم  ابالغ اوراق تلقی می   ۀمور به منزلأگواهی م ی وجود نداشته باشدچنین محل

 وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. به   بدون لزوم احضار متهم 

صدور اجرائیه نسبت به کسری  عدم پرداخت، از دادگاه صالح    ۀگواهینام  ۀتواند با ارائچک می   ۀدارند  :( ۱۳۹۷)اصالحی    ۲۳  ۀماد

 را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه   وکیل طبق تعرفه قانونی  ۀالوکالحق  مبلغ چک و  

 اجرائیه صادر نماید.  هر دویا   صادرکننده، صاحب حساب 

 ق شرطی نشده باشد؛ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحق   ـ الف

 ر متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ د ـ ب

 های آن صادر نشده باشد. این قانون و تبصره ۱۴عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده  ۀگواهینام ـ ج

استصادرکننده   مد    مکلف  را  ظرف  خود  بدهی  اجرائیه،  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  دارندت  موافقت  با  یا  برای    ۀ بپردازد،  ترتیبی  چک 

غیر   در  کند؛  میسر  را  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  آن  صورتپرداخت  احکام    این  اجرای  دارنده،  درخواست  حسب 

فای  « به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استی 23/3/1394های مالی مصوب  محکومیت   ۀ دادگستری، اجرائیه را طبق »قانون نحو

 نماید. مبلغ چک اقدام می 

قائم  یا  صادرکننده  یا  اگر  کالهبرداری  طریق  از  چک  تحصیل  یا  چک  بودن  تضمین  بابت  یا  مشروط  مانند  دعاوی  او  قانونی  مقام 

ی  د شد؛ مگر در مواردخیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواه 

قرار  وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب،    ناپذیر جبران قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر   ی ظن   یکه مرجع قضا 

اجرایی ارائه نمایدمیصادر    توقف عملیات  دلیل  که  در صورتی  یا  .  اینکه صادرکننده  یا  باشد  رسمی  سند  به    مقام  قائم شده مستند 

و    مفقودشدن    عی  قانونی مد   بوده  بدون أخذ تأمین  را قابل قبول بداند  شدهارائه   دالیل    یی مرجع قضاچک  ، توقف عملیات اجرائی 

 صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. 

تواند  ن است که دارندر چک می برای چک در ن ر گرفته است و آن، ای مزیت جدیدیقانون    در این ماده صدور اجرائیه برای وصول وجه چک:  
 نماید.   درخواست صدور اجرائیه از دادگاه صالح  ،در دادگاه  به جای طرح دعوابرای وصول وجه چک 

 شیو  درخواست صدور اجرائیه:

چک   ✓ صالحدارندر  دادگاه  به  رجوه  می  با  که  درخواست  وصول  برا   دادگاهکند  چکی  وکیلحّق و    وجه  به ،  الوکالۀ  نیاز  بدون 
 ، اجرائیه صادر کند و وجه چک را وصول کند. رسیدگی قضایی و بدون نیاز به صدور حکم 
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 یدگیاالجراء و طرز رسالزم   یمفاد اسناد رسم  یاجرا   نامهین آئ»وفق    عالوه بر اجرای ماد  فوقاالجراء است و  چک، سند  عادی  الزم  ✓
  از طریق ثبتیرا    اجراء  ی برا   یهصدور اجرائ  یت قابل   ( ۱۳۹۸با اصالحات    یه قضائ   ر قو  یس رئ   ۱۳۸۷مصوب  )  «یاجرائ  یات از عمل   یت به شکا 

 دارد.
رویۀ شمارر   ✓ رمی وحدت  یعنی688طبق  است؛  دعوا  اصل  برای  دادگاه صالح  اجرائیه، همان  برای صدور  دادگاه صالح  ّ    یا  ، 

دادگاه محل 
ّ وقوع    یا   )محّل اقامت خوانده(   صادرکنندر چک   اقامت  

ّ صدور چک  یا   ( انجام تعهد  دادگاه محّل )   یه لَ عَ حال  شعبۀ م  دادگاه محل 
  دادگاه محل 

 . (قرارداد یا وقوع عقد   محّل )
توان از این روش بهره برد و  ، نمی خسارت تأخیر تأدیه شود. برای دریافت  صادر می  الوکالۀ وکیلحّق و    کسری مبلغ چکرائیه نسبت به  اج ✓

 باید اقدام به طرح دعوا نمود. 
 قابل وصول است. الوکالۀ مرحلۀ اجرا حّق الوکالۀ وکیل، معادل روش، حّق در این  ✓
 شود.صادر نمی  ظهرنویس و  ضامن شود، به عبارتی دیگر علیه صادر می   فقط علیه صاحب حساباجرائیه  ✓
اجرائیه علیه   ✓ نمایندگی صادر شده است،  به  نحو تضامن علیه هر دو یا    صادرکننده یا    صاحب حسابدر مواردی که چک  قابل صدور    به 

 است.
 : منوط به آن است که صدور اجرائیه برای وصول وجه چک  ✓

 صادر نشده باشد.  به صورت مشروط یا بابت تضمین د در متن چک، چک 
 نباشد.  ر عدم پرداخت از جانب صادرکنندهدستود دلیل برگشت خوردن چک، 

مالی را معرفی نماید که اجرای حکم را  یا    دارنده را جلب کند   موافقت  یا    مبلغ را بپردازد  ه روز از ابالغ اجرائی  10ظرف  صادرکنندر چک باید    ✓
درخواست  تواند  عنی دارندر چک می نسبت به او قابل اجرا است؛ ی  های مالیقانون اجرای نحور محکومیت . در غیر این صورت  میسر کند 

 را داشته باشد.  الخروجی اوممنوع و  جلب او، توقیف اموال او
را   ✓ امانت بداند اگر صادرکننده، چک  یا  را در چک جعلی بداند یا    بابت تضمین  عای پرداخت وجه چک و عدم مدیونیت  ادّ یا    امضای خود 

مرجع قضایی  ، مگر آنکه  نیست  ءمانع جریان اجرا   این اقامۀ دعوای صادرکنندهتواند برای ابطال اجرائیه، اقامۀ دعوا نماید.  ، میداشته باشد
کند  پیدا  قوی   ّ

اجرای سند ضرر جبرانیا    ظن  وارد شود از  او  به  این صورت    ناپذیری  در  تأمین مناسبکه  توقف عملیات  ،  با أخذ  قرار 
 شود. صادر می اجرائی

 به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ✓
 شود.در دو حالت بدون مخذ تأمین، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می ✓

 ، مستند به سند رسمی باشد. ادعای صادرکنندر چک برای ابطال اجرائیهد 
 . مرجع قضایی دالیل او را قابل قبول بداند و باشد   شدن چکعی مفقودمّد د صادرکنندر چک 

 استفاده است.اند، نیز قابل صادر شده  این قانون هایی که قبل از تاریخ تصویبنسبت به چک با توجه به عموم و اطالق این ماده، این امتیاز   ✓

 

 شده تابع احکام ذیل است: چک تضمین   -( 1400)الحاقی   ۲۴ماده

 از  شده توسط بانک های تضمین صدور و تحویل چک   ـ  ۱
 
الکترونیکی دسته چک    ۀصدور یکپارچ  ۀطریق سامانها به مشتری، صرفا

بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات    ۀ پذیر و مستلزم تکمیل برگه )فرم( درخواست توسط متقاضی در شعب )صیاد( امکان 

ان و  اساس دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر   شده بر گیرنده روی چک تضمین   ب  هویتی و شماره حسا

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

99 

سامان در  مذکور  چک  صدور  درخواست  علت  ثبت  سامان  ۀنیز  باشد.  می  شناس  ۀصیاد  چک،  برگه  هر  به  اختصاص    ۀمذکور  یکتا 

 نفع( فراهم نماید. شده را برای گیرنده )ذی دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعالم اطالعات چک تضمین می

پرداخت مبلغ چک تضمین۲  در ـ 
 
بانک صرفا و به شماره حساب  شده توسط  نفع( که مشخصات وی روی چک  گیرنده )ذی  ٌ  وجه 

امکان تضمین  است،  گردیده  درج  می شده  تضمین پذیر  چک  انتقال  برای  ظهرنویسی  و  امکان باشد  است،  گردیده  درج  پذیر  شده 

 شده فاقد اعتبار است. باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین می

اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب  ۀ  قانونی وی با ارائ ۀ  است متقاضی یا وکیل یا نمایندشده به درخوـ ابطال چک تضمین ۳

)ذی  گیرنده  ظهرنویسی  به  نیاز  بدون  امکان متقاضی،  صادرکننده  بانک  توسط  آن  صدور  از  پس  ماه  یک  تا  تنها  است.  نفع(  پذیر 

پذیر  ها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان نفع( با ارائه اصل چک تن شده به گیرنده )ذیهمچنین پرداخت چک تضمین

برگه)فرم  تکمیل  به  منوط  بند  این  در  مقرر  مهلت  از  پس  چک  ابطال  یا  پرداخت  توسط  است.  پولشویی  با  مبارزه  به  مربوط  های( 

 باشد. نفع( و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده میمتقاضی یا گیرنده )ذی

نفع( هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و  شده، هرگاه متقاضی و گیرنده )ذی ـ در صورت مفقودی چک تضمین ۴

المثنی آن  ۀ  عدم ادعا نسبت به چک مفقودشده اقدام نموده و نسخ  ۀشده و تعهدنامامضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک تضمین 

نفع( نسبت به استعالم صحت مشخصات  انک مکلف است عالوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده )ذیرا از بانک درخواست کنند، ب

از سامانهویتی متقاضی و گیرنده )ذی از ابطال چک مفقودشده،    ۀنفع(  نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس 

 د اقدام کند. نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صیا

های قانونی مقرر، به حکم  شده مجعول، مرتکب عالوه بر مجازات شده یا استفاده از چک تضمین ـ در صورت جعل چک تضمین  ۵

 شود. شده محروم میدادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین 

 

اعم از دولتی    ها یا مؤسسات اعتباریبانک برای    قانون هر یک از تکالیف مقرر در این  در صورت تخلف از    (:۱۳۹۷  )الحاقی  25  مادۀ

های مقرر در  ه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتحسب مورد با توج    مسؤول شعبه مربوط و    کارمند خاطی و غیردولتی،  

اداری مصوب    ۹ماده   به تخلفات  بانک  « محکوم می 1372/ 9/ 7»قانون رسیدگی  این تخلفات در صالحیت  به  شوند که رسیدگی 

 مرکزی است. 

 
 : چک  صادرکنند طرح شکایت کیفری علیه :  چک  پیگیرِی  ِل اوّ  طریِق 

چک  چک    دارند   وجه  پرداخت  عدم  صورت  جرم    صادرکنندهعلیه    تواندمی در  به  کیفری  بالم لشکایت  چک  نکات    صدور  نماید.  مطرح 
 از قرار ذیل است:  موردتوجه 

 : ماهه رعایت شده باشد یعنی 6ور چک برای طرح شکایت کیفری بایستی مواعد صد  انون ق  11ماده مستندًا به  .1
 . باشدنموده  اخذ گواهی عدم پرداخت ،ماه از تاریخ صدور چک   6 ظرف در  : بایستی دارنده اوالً 

 طرح نموده باشد.  شکایت کیفری ، ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 6ظرف    یتیسثانیًا: دارندر چک با
 االشعار طرح شکایت کیفری منتفی است. صورت عدم رعایت یکی از مواعد فوق در 
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نمایند. مستندًا   .2 به صدور چک  مبادرت  مدیران شرکت  یا  و  نمایندگی صادر شود  به  یا  و  وکالت صادر گردد  به  .چک  ق  19ماده    به هرگاه چک 
 یعنی امضاءکننده خواهد بود.  صادرکننده ه  متوّج  کیفری مسؤولیت

نمایند   هرگاه .3 یا  به وکالت  یا مدیران شرکت  چک  و  با    صادرکننده،  از حیث پرداخت وجه چکبه صدور چک کند    مبادرت گی صادر شود 
 تضامنی دارند.  مسؤولیت شرکت با   مدیران  یا  و  موکلبا   وکیلیعنی   صاحب حساب

یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک نمایند چنانچه به دالیلی مثاًل عدم رعایت مواعد    هرگاه:  سؤال یا نمایندگی صادر شود و    6چکی به وکالت 
  قبیل در این    معتقدندتضامنی حکم فرماست؟ برخی    مسؤولیت  از حیث پرداخت وجه چکماهه، چک فاقد جنبه کیفری باشد آیا در این صورت باز  

و    (یعنی موکل یا شرکت است)تضامنی حاکم نیست و پرداخت وجه چک به عهدر صاحب حساب    مسؤولیتد جنبۀ کیفری است  موارد که چک فاق 
.تجارت چک یک حکم استثنایی است و منصرف به موردی است  ق  19یلی این امر آن است که حکم مقرر در ماده  ل ندارند. د   مسؤولیتیر  یوکیل یا مد 

کیفری   جنبۀ  دارای  جنبکه چک  فاقد  اگر چک  باشد.  و  نیز  برات  است.  یا سفته  برات  مثل  باشد  کیفری  جنبۀ  فاقد  اگر چک  باشد.  نیز  کیفری  ۀ 
نخواهند    مسؤولیتیمورد است و وکیل و مدیر    برحسبپرداخت آن بر عهدر موکل و یا شرکت    مسؤولیت که منجر به عدم تأدیه گردیده است    ایسفته

بر اساس تضامن    یانحکم ضرر و ز و    اجراییه  ... گفته: »قانون صدور چک    19عالوه بر اینکه در خود  ماده    چون  است   ضعیف   ، این ن ر   ؛داشت
نفر   یهعل م  هر دو  آمده است: »  97که در سال    مکرر   5مادر    2تبصرر  در    ...«، شود  ی صادر  اینگونه  الحاق شده است  قانون صدور چک  در  به 

وکالت    یصورت به  از شخص حق  یندگینما  یاکه چک  اعم  ا صادر شود،    یحقوق  یا  یقیاز طرف صاحب حساب  بر    ماده  یناقدامات موضوع  عالوه 
مورد وک در  مإ   یزن   یندهنما   یا   یلصاحب حساب،  ا   گرددی عمال  قضائ  ینکهمگر  نما  ی در مرجع  اثبات  به عمل صاحب    ید صالح  پرداخت مستند  عدم 

صادر شده باشد،    یندگیکه چک به نما  ی عدم پرداخت، در صورت  ۀ ینامها مکلفند به هنگام صدور گواهاو است. بانک   ی  بعد   ریندنما   یا   یل وک  یا حساب  
 « .یندمذکور درج نما ۀینامدر گواه یز را ن ینده مشخصات نما 

درخواست صدور    از دوایر اجرای ثبت  توانمیی  هایچک در مورد    همچنین  آن بانک است.  یه  لَ عَ دارای جنبۀ کیفری هستند که محال    هایچک .4
آن بانک باشد زیرا هم وصف کیفری    یه  لَ عَ حال  م  صدور چک است که    انون چکی مشمول ق  بنابراین   ؛آن بانک باشد   یه  لَ عَ حال  م  اجراییه نمود که  

قءاالجرا الزم چک و هم   از  اما مطابق ق.تجارت  انون  بودن آن منبعث  یا    یه  لَ عَ حال  م  صدور چک است  چک محتمل است هر شخص حقیقی 
مشمول    مشمول ق.صدور چک نیستند اما  الحسنهقرض   های صندوق و    اعتباری مالی و    مؤسسات  بر عهدرصادره    های چک حقوقی باشد. پس  
 ق.تجارت هستند. 

 شکایت کیفری طرح کرد.  تواننمی  نویسعلیه ضامن و ظهر است و  پذیرامکان صادرکنندهفقط علیه بالمحل  شکایت کیفری در مورد چک   .5
 . اندشده ق.چک احصاء  13در ماده   باشدنمی کیفری   تعقیبقابل چک   صادرکنندر مواردی که  .6
نسبت به آن    صادرکنندهمتوقف نمود مگر آنکه بانک    تواننمیو مسافرتی را    شدهتضمین   های چک پرداخت  .چک  ق  14ماده    3مطابق تبصرر   .7

 عای جعل نماید. ادّ 
از حیث  دادخواست .8 یعنی  دعوای حقوقی  ندارد  اما شکایت کیفری فقط  می  همه علیه همهدهنده و طرف  دعوا محدودیتی  توانند طرح کنند، 

؛ به عبارت بهتر، دارندر سندی که اّولین بار به بانک مراجعه کرده و ( یکی علیه یکی)  تواند طرح شکایت کند آن هم فقط علیه  یکییکی می
، شکایت کیفری  ی یعنی فقط صادرکنندهتواند علیه یک ( می مالک  نهایی »گواهی عدم پرداخت« استبه نامش صادر شده )گواهی  عدم  پرداخت  

 یه.إلَ توانند متقاضی  اجرائیه باشند چه دارندر چک چه منتقل  خالف اجرائیۀ ثبتی که همه میمطرح کند بر 
 

 : 6ی ثبتاز طریق  اقدام : طریق دوم پیگیری چک

 
  ( ۱۳۹۸رئیس قور قضائیه با اصالحات    ۱۳۸۷عملیات اجرائی )مصوب  االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم ین قسمت بر مبنای آیینا   6

 تغییر نموده است. بر مبنای همین تغییرات، جزوه بروزرسانی شده است.  6/12/1398نامه در  بروزرسانی شده است. این آیین
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به    یدگیاالجراء و طرز رس الزم   ی مفاد اسناد رسم  یاجرا   ۀ نامین آئی به موجب »از طریق ثبت  در صورت عدم پرداخت وجه چک  تواندمی دارندر چک  
 از قرار ذیل است:  هموردتوّج نماید. نکات  صادرکنندهصدور اجراییه علیه  تدرخواس «یاجرائ یات از عمل  یتشکا

 
آیین  .1 اصالحات   آخرین  رسمی  درخواست اجرای: »شدهاشاره نامۀ  به موجب   اسناد  رسمی  ]   مفاد  در حکم  که    .. .  در  [مانند چک یا  مواردی 

. نحوه پذیرش و اقدام نسبت  گیردصورت می   از طریق دفترخانه اسناد رسمی   باشدمی   اجرای ثبت    ادار یا    ثبت م ل  ر صدور اجراییه بر عهد
 « .ای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسیدنامهبه درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه 

پددس از احددراز شددرایط قددانونی صدددور اجرائیدده و احددراز هویددت و صددالحیت  سااردفتر»(: 1398)اصددالحی شددده نامددۀ ذکر یینآ 5مطددابق مددادر  .2
اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدددیل و   اجرا   ۀسامان، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطالعات در  کنندهدرخواست

ارسددال و اصددول مدددارک و مسددتندات را  اجرای ثبت م ال  ادار ساعت از طریق سامانه مذکور، به   ۴۸صادره حداکثر ظرف    ۀبانضمام اجرایی
اعت با طددرح س ۲۴هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف  :۱تبصره .ضبط و بایگانی نماید

االجددرا الزم ای که در سند  شدهحال  صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات    :۲تبصره  .استعالم و کسب تکلیف نماید  ثبت م لصریح اشکال، از  
 «.در صالحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر استمنجزًا قید شده باشد و اجرای آن 

ترتیبی برای یا  مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد ظرف ده روزباید  متعهد از تاریخ ابالغ اجرائیه(: »1398شده )اصالحی نامۀ یادآیین  21 مادر  وفق .3
نداند بایددد ظددرف همددان مدددت  اجرای مفاد اجرائیهاگر خود را قادر به  .دمالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گردانَ یا    پرداخت دین خود بدهد

ت مذکور قادر بدده پرداخددت دیددن خددود . بدهکاری که در مّد اگر مالی ندارد صریحًا اعالم کند ورا به مسئول اجراء بدهد   صورت جامع دارائی خود
ادارات اجرای ثبت مکلفند بالفاصددله تبصره:  .خود گردد آن را بپردازدنبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی 

های اطالعاتی سددازمان ثبددت و سددایر های متعهد از طریق بانکنسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی
نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سددوی بسددتانکار بدده ها که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخا  دارند، اقدام  دستگاه

 «.شود، نخواهد بودمن ور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی می
 نامۀ به موضوع چک اختصا  داده شده است:آیین 193تا  183از مادر  .4

ه بدده عمددل لددَ متعهد   اقامددت   محددّل  یاا چک در آن محل واقع شددده  رکنندصادر  حساب    طرف    که بانک    یمحلّ چک از    ید درخواست اجرا ۱۸۳ماده
مصادق چاک و  یفتاوکپو  اصال ینچندد و هم یاهمخصوص صدور اجرائ  ۀتقاضانام  مکلف است  بستانکار  ،یهصدور اجرائ  یبرا .  آیدیم

اجددرا شددد(  یرشدفترخانه اصل چک را ممهور به مهر )پددذ.  یدارائه نما  یهاجرائ  یرشمسئول پذ  رسمیاسناد    ۀدفترخانرا به    آن  یبرگشت  یگواه
 .نمایدینموده و آن را به بستانکار مسترد م

الزماالجراسند

صدورقابلدادگاهازحکمصدوربدونکهرسمیایسند
طلبرسمیِسندِمثلباشدسندمدلولِاجراءِبرایاجرائیه

صدورقابلدادگاهازحکمصدوربدونکهعادیایسند
چکمثلباشدسندمدلولِاجراءِبرایاجرائیه
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 ۀنامیوهکدده در شدد   تهددران  یاسددناد رسددم  یهادفترخانددهدر    خارج از کشددور  یرانیا   یهاصادره از شعب بانک  یهاچک  ید درخواست اجرا ۱تبصره
 به عمل خواهد آمد. گردد،یم نیّ سازمان ثبت مع

اگددر صددورت،  یددن. در ا یدددالزم را از اداره ثبت درخواسددت نما  یگواه  ،ضمن اعالم انصراف  تواندیم  چک   دارند  ،یهد پس از صدور اجرائ۲تبصره
 (۱۳۹۸ ی. )اصالحگرددیپرونده مختومه مو  وصول االجراء برابر مقرراتابالغ شده باشد، حّق  یهاجرائ
 دارد. یهصدور اجرائ مانده حّق یچک نسبت به باق راز مبلغ آن بدون محل باشد، دارند ینسبت به قسمتد هرگاه چک ۱۸۴ ماده
 موکول به رفع تعارض از همان بانک است. یهصدور اجرائمتعدد و متعارض از بانک صادر گردد  هایینامهد هرگاه گواه۱۸۵ ماده
مطالب مذکور در ظهددر  ینو همچن شودی… در متن چک نوشته م به عنوان بابت  یکه گاه  یمورد مطالب  چک در  رصادرکنند  ید دعو ۱۸۶  ماده

در اداره ثبات  یاهقابال صادور اجرائمرقاوم در چاک  وجاهِ و فقط  باشدینم یدگیقابل رسدر اداره ثبت   یسمورد ظهرنو  چک در
 .باشدیم

 یددقاز طر وصددول وجدده چددک  یبددرا  یهمانع درخواست صدور اجرائ  داریتبه مقامات صالح  محلیب  چک    رصادرکنند  یه  اعالم جرم علد  ۱۸۷  ماده
 صادر شود. یباره از طرف مقامات قضائ یندر ا  یدستور  ینکهنخواهد بود مگر ا  اداره ثبت

فقدددان  ینچندد و هم صدور چک را دارد  که حّق   یکس  یچک با امضا  یرز   یعدم مطابقت امضا  علِت   بهد اگر عدم پرداخت وجه چک  ۱۸۸  ماده
 .صادر نخواهد شد یهدر اداره ثبت اجرائ باشد یمهر در اشخا  حقوق

 یددا شددده یسددیبدده نددام او ظهرنو یا یدهدر وجه او صادر گردچک که  یدارد اعم است از کس یهصدور اجرائ یتقاضا  چک که حّق   رد دارند۱۸۹  ماده
 .در وجه حامل( یهامورد چک حامل چک )در

متضددامنًا مسددئول  صاحب حساابو  چک  صادرکنندشده باشددد  از طرف حساب صادر یندگینما یا وکالتکه چک به  یصورت د در۱۹۰  ماده
 .شودیآنها براساس تضامن صادر م یهعل یهبستانکار اجرائ یپرداخت وجه چک بوده و به تقاضا

 نسددبت بدده مبلددغ چددک امضااءکننده یهعل یهاز آنان باشد اجرائ  یاحد   یصاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضا  که  ید در موارد۱۹۱  ماده
 .گرددیصادر م

 صادر خواهد شد. یدپس از سررس یهاجرائ داروعده یهاچکمورد  د در۱۹۲ ماده
 مطالبه استرداد الشه چک را بکند در یاجرائ یاتعمل یبضمن اعالم انصراف از تعق تواندیم دارنده چک  چک  یهپس از صدور اجرائد    ۱۹۳  ماده

 پرونده مختومه محسوب است. مورد یندر ا بپردازد و  یداالجرا را باابالغ شده باشد، حّق  یهصورت اگر اجرائ ینا 
طریق .5 علیه    یثبت  از  میفقط  چکدرخواست    توانصادرکننده  درخواست    اجرای  ضامنین  و  ظهرنویسان  علیه  پس  ممکن نمود.  چک    اجرای 

 نیست. 
چک سند رسمی    کهاین رغم  است. علی   و عادی  مختص به برخی اسناد رسمی  ، بدون مراجعه به دادگاهیاقدام به صدور اجراییه از طریق ثبت .6

سند رسمی  دستور به اجرای  ؛ به عبارت بهتر،رسمی را در مورد چک نیز جاری دانسته است  االجرابودن  برخی از اسناد  الزم  ویژگی  نیست مقنن 
 .شودسند صادر می  رکنندتن یم   حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر   )و یا در حکم سند رسمی مانند چک(

 مراجعه شده مؤثر نیست.  ی ثبت  مراجعچک چه زمانی برگشت خورده و در چه زمانی به  که مواعد نیست یعنی این رعایت ، نیازی به طریق ثبتیدر  .7
د. در  شاانک در عرف بانکداری تأیید شده باء موجود در بدر چک با نمونه امض   س، باید مطابقت امضاء منعک یاز طریق ثبت   اجرائیهبرای صدور   .8

ثبت    ردر ادار در چک نخورده باشد     صاحب حسابحقوقی    ص  شخ   هر  م  در صورتی هم که    .طریق ثبتی اقدام کردبه    تواننمی   ،صورتاین  غیر  
 . اجرائیه صادر نخواهد شد
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و صدداحب  صددادرکنندهعلیدده در شود یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک کنند اجراییه به نحو تضددامن اچنانچه چک به وکالت یا نمایندگی ص .9
اسدداس  بر حساب(اصیل )صاحبو  کنندهامضاءاجرائیه علیه  )دارند  چک( بستانکاربه تقاضای ؛ به عبارت بهتر، حساب صادر خواهد شد

 .شودتضامن صادر می
 . باشدمی االجرا الزم سند  است. چک  سند رسمی  در حکم. چک باشدمی  سند تجاری است. چک  عادیسند نیست. چک  سند رسمیچک  .10
شود، ضمنًا شامل خسارت   اجرائیه است که هزینۀ آن از حقوقی و کیفری بیشتر است ولی بعد از اجرا وصول میعشر  هزینۀ اجرای ثبت، نیم  .11

 شود. الوکاله نمیتأخیر تأدیه و حّق 
پرداخت چه مبلغی را    کدام مسؤولیت   هر   نفر چک را امضاء کرده باشند   4و همۀ    باشند مثاًل چهار نفر باشند   متعددچک    صادرکنندگان: اگر  سؤال

مسؤول  هر دارند؟   بحث    وجه    چهارم  یک پرداخت    کدام  یعنی  هستند  است عَ   متعدد    مسؤولین  چک  مطرح  که    رضی  است  این  مهم  نکتۀ  در  اما 
 .گرددیصادر م امضاءکننده نسبت به مبلغ چک  یهعل  یهاجرائ از آنان باشد  یاحد  ی چک با امضا و صاحبان حساب متعدد بوده  کهیموارد

 : ق تقدیم دادخواستیدعوی تجاری از طر  اقامۀ : طریق سوم پیگیری چک
اقامۀ دعوی تجاری نماید مزایای اقامۀ دعوی تجاری از   با تقدیم دادخواست نویسانظهر و  صادرکنندهاعم از  مسؤولین ۀ همعلیه  تواندمی دارندر چک 

 قرار ذیل است: 
 ؛ از جمله ظهرنویسان مسؤولیناقامۀ دعوی علیه همۀ  -الف

 (. بدون تودیع خسارت احتمالی) صدور قرار تأمین خواسته  -ب
 شرایط اقامۀ دعوی تجاری: 

 تجارت برحسب مورد..ق  317و  315مستندًا به مواد  از تاریخ صدور چکماه   4روز یا   45روز یا  15در ظرف    پرداخت گواهی عدم  اخذ .1
 مورد.  برحسب ق.تجارت  314و  287و  286مستندًا به مواد  گواهی عدم پرداخت اخذاز تاریخ ظرف یک سال یا دو سال در   اقامۀ دعوی .2

 درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود.  توانمیذیل  با سه استناد   چک: در مورد نکته
مقرر در  ماهه    6. در این صورت بایستی مواعد  بدون تودیع خسارت احتمالی  (1394با اصالحات    1392)مصوب    ک .ق.آ.د  107مستندًا به ماده    -

باشد.  11ماده   باید دارای جنبه کیفری  باشد یعنی چک  این ماده صرفًا در مراجع  جزایی مورد قبول    قانون صدور چک رعایت شده  به  البته استناد 
قابل    ۀبر ادلی  مبتنن تقاضا  ی . هرگاه ا بخواهدان خود را از بازپرس  ی ن ضرر و ز یتأم  تواندی م   یشاکک مقرر داشته:». د.آق.  107است، چراکه مادر  

 «. ... کندی ن خواسته صادر میقبول باشد، بازپرس قرار تأم
در مورد چک، ن ر قوی بر این است که با توّجه به رمی    .م بدون تودیع خسارت احتمالی.ق.آ.د  108ق.تجارت و بند ج ماده    228مستندًا به ماده    -

اخذ گواهی عدم باشد و دارندر چک در صورت می واخواست عدم تأدیه ، جایگزین گواهی عدم پرداختوحدت رویۀ ایجادشده که مقرر داشته در چک، 
شد یعنی مطابق این ن ر اگر دارندر چک بر حسب مورد مطابق  مند باتواند از مزایا بهرههمچنان می   هماه  4روزه یا    45روزه،    15پرداخت در مواعد  

تواند درخواست صدور قرار  ماهه اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد همچنان می   4روزه یا    45روزه یا    15ق.ت در مواعد    317و    315مواد  
 تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی را بنماید. 

ق.ت عمل نکرده    317و    315)در صورتی که خواهان به وظایف قانونی مقرر در مواد    .با تودیع خسارت احتمالی  .مق.آ.د  108ماده  دًا به بند د  مستن  -
 باشد.( 
 درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود.  توانمی با دو استناد ذیل   سفتهو   برات : در مورد نکته

منجر به واخواست اگر این دو سند  در مورد برات و سفته    . بدون تودیع خسارت احتمالی  م..آ.دق   108ق.تجارت و بند ج ماده    292مستندًا به ماده    -
، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی  واخواست عدم تأدیه در خارج از مؤعد قانونی باشد و همچنین اگر    عدم تأدیه نشده باشد

تودیع خسارت احتمالی منوط به آن است که خواهان در مهلت قانونی ده روزه واخواست عدم تأدیه را  ه بدون  خواهد بود یعنی صدور قرار تأمین خواست
 بعمل آورده باشد. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

104 

 .خسارت احتمالی با تودیع  .مق.آ.د  108دًا به بند د ماده مستن -
 تواند دعوای حقوقی طرح کند؟ : چه کسی میتست
 او صادر شده است. دارندر چکی که گواهی  عدم پرداخت به نام  ×
 إلیه قرار گرفته است. دارندر چکی که با ظهرنویسی پس از صدور گواهی عدم پرداخت منتقل   ×
 دارندر چکی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت به واسطۀ ارث دارندر سند است.  ×
 همۀ موارد  ✓

 :  از طریق دادگاه صدور اجرائیه:  م پیگیری چکریق چهار ط
گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه  ۀتواند با ارائچک می رارندبدین شیوه بیان شده است: »د  1397قانون صدور چک اصالحی   23مادر این طریق در  

را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت  تنرفه قانونی الوکاله وکیل طبقحّق و  کسری مبلغ چکرائیه نسبت به  صدور اجصالح  
ق در مددتن چددک، وصددول وجدده آن منددوط بدده تحقددّ  -الف :اجرائیه صادر نماید هر دویا    کنندهصادر ،  صاحب حسابوجود شرایط زیر حسب مورد علیه  

هینامه عدم پرداخت به دلیل دستور گوا  -ج در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛  -ب  شرطی نشده باشد؛
مفقددود یددا سددرقت یددا جعددل شددده یددا از طریددق  کنددداّدعددا می صددادرکننده یددا ذینفددعی کدده چک ]های آن این قانون و تبصره  14عدم پرداخت طبق ماده  

 «.صادر نشده باشد [کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخددت در این طریق »

، اجرائیدده را اجارای احکاام دادگساتریحسب درخواسددت دارنددده،  ،صورتمالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این  آن بدهد یا
 «.نمایده مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام میب 1394های مالی مصوب م کومیت   اجرایقانون ن و ق طب

تواند از دادگاه نیز تقاضای صدددور اجراییدده نمایددد؛ یعنددی عددالوه بددر این مادر بیست و سه به ن ر  مالکریمی مهّمه! به موجب این ماده دارندر چک می
از طریددق  باشد و از طریق مرجع ثبتی امکان صدددور اجرائیدده دارداالجرا میقانون صدور چک، چک، سند  عادی  در حکم  الزم  2اینکه به موجب مادر  

الوکاله وجود دارد به شرط آنکه چک مربوطه، چک مشروط یا مقّید بابت تضمین و یا چکی دادگاه نیز امکان صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حّق 
 که مواجه با دستور عدم پرداخت شده نباشد. 

 

 برات: 
شرط از این    7ق.تجارت برای   226شرط دیگر را در مورد برات اعالم نموده است. در ماده    8ق.تجارت عالوه بر امضاء یا مهر برات دهنده    223ماده  

  آن است که در صورت فقدان یکی از این شرایط، نوشته دیگر سند تجاری   شدهبینیپیش کرده است. ضمانت اجرای    بینی پیش شرایط، ضمانت اجرا  
ماده   در  شد.  خواهد  قلمداد  عادی  سند  یک  فقط  بلکه  نگردیده  بند    226قلمداد  خصو   در  اجر ق  223ماده    1ق.تجارت  ضمانت  ایی .تجارت 

رح شده و نیازی به درج این  طمو دارندر برات    گیربراتو    کشبراتند بحث  س  باشد که در چند جای این  امر آننشده است. شاید دلیل این   بینیپیش 
ق.تجارت آن است که در صورت فقدان یکی از شرایط، نوشته، دیگر سند تجاری قلمداد    226. از طرف دیگر در ماده  باشدنمی که نوشته برات است  

بلکه    گرددنمی سند تجاری قلمداد    نها تنه اگر نوشته فاقد مهر یا امضاء برات دهنده باشد   دانیممی  آنکهحال .  شودمینگردیده بلکه سند عادی قلمداد 
 قابلیت استناد ندارد. ای یعنی چنین نوشته  شودمی حتی سند عادی هم قلمداد ن

  308در ماده    (اثر انگشت است  ، من ور از مهر )  .تجارت صدور برات را هم با مهر تنها تجویز کرده و هم با امضاء تنها ق  223  در ماده   قانونگذار   نکته: 
 نها تجویز نموده است. تبا امضاء    مهر تنها و هم اق.تجارت نیز مقنن صدور سفته را هم ب 
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را فقط با امضاء تجویز نموده است.    صدور چک مقنن    است بلکه.تجارت صدور چک با مهر تنها تجویز نشده  ق  311در مورد چک در ماده    آنکهحال
 نتوانند مبادرت به صدور چک کنند.  سوادبی افراد  خواستهمیعلت این امر آن است که چک دارای جنبۀ کیفری بوده و مقنن 

است    پذیرامکانبرات  است که آیا با مهر تنها ظهرنویسی    این   سؤالدانسته است. حال    پذیرامضاء امکانق.تجارت ظهرنویسی برات را با    246نکته:  
.تجارت خلق یعنی صدور این سند  ق  223در ماده    قانونگذار   ازآنجاکهاین است که  ن ر اقوی    اما  ؛ معتقدند خیر  246یا خیر؟ برخی با توجه به ماده  

 نویسی آن نیز با مهر تنها صحیح خواهد بود. ظهر  اولیطریق به تجاری را با مهر تنها تجویز نموده و 
 :(شرایط اساسی براتبرات ) گانههشت شرایط 

 نوشته برات است:  اینکهشرط اول: قید 
 یگر منتفی است.د گفته شد که این شرط فاقد ضمانت اجرا است زیرا احتمال اشتباه این سند با اسناد 

 شرط دوم: قید تاریخ صدور برات:
 تب است: ی قید تاریخ برات مزایای ذیل متر برا 

برات مشخص    اوالً  تاریخ صدور  یا خیر؟ برای مثال    کندمی قید  را داشته  این سند تجاری  آیا برات دهنده در تاریخ صدور برات صالحیت صدور  که 
 ورشکسته یا محجور بوده است یا خیر؟ 

 . باشندمیزمان صدور خود  نون حاکم در تابع قا حیث صدور  از  اسناد  دانیممی زیرا  گرددمی حاکم بر قضیه مشخص   قانون  تاریخ برات، از طریق  ثانیًا:
ق.تجارت چنانچه در ظرف یک سال    274. برای مثال مستندًا به ماده  شودمی ثالثًا: از طریق صدور برات در برخی موارد مرور زمان دعوی مشخص  

 رنویسان را نخواهد داشت.ظه بر علیه  اقامۀ دعوی ی به عمل نیامده باشد. دیگر دارندر برات حق ض تور برات اقدام مق، از تاریخ صدرؤیت در برات به 
برات به وعده از تاریخ صدور برات باشد    سررسید یعنی در موردی که    شود میبرات مشخص    سررسید تاریخ صدور برات در برخی موارد    از طریق رابعًا:  
 .شودمی  از طریق تاریخ برات مشخص سررسید تاریخ 
داشته که تاریخ صدور برات و مبلغ برات بایستی به تمام حروف قید شود. حال اگر تاریخ صدور یا مبلغ برات فقط به  ق.تجارت مقرر    225: ماده  سؤال

نشده است بنابراین برات همچنان معتبر    بینی پیشحکم این ماده ضمانت اجرایی  برای    ازآنجاکهتی دارد؟  یعد تنها قید شود چنین براتی چه وضعد
 است.

 شرط سوم: 
را مردد بین چند    گیربرات  تواننمی   بنابراین  ؛الزامًا باید شخص معین باشد  گیربراتباشد یا شخص حقیقی.    حقوقی  شخصمحتمل است    گیربرات

 محتمل است واحد باشد و محتمل است متعدد باشد.  گیربراتنفر قرار داد.  
؟ پذیرش این امر در حقوق ایران مشکل است. در صورت جمع دو عنوان برات دهنده و  باشد گیربرات تواندمی   حالدرعین: آیا خود برات دهنده  سؤال
 سفته قلمداد نمود.  توانمی را  ایدر شخص واحد در صورت جمع سایر شرایط چنین نوشته  گیربرات

 نه نماینده.  خواهد بود متوجه اصیل  مسؤولیت صورت در این باشد. یا نمایندگیبه وکالت  .ت ق 227ماده به   است مستند برات ممکن  صدور  :نکته
 : تعیین مبلغ برات:شرط چهارم

باشد نقد  پرداخت وجه  بایستی متضمن  الزامًا  تعهدات    تواننمی   بنابراین   ؛ برات  انجام سایر  به  برات تعهد  برات متضمن تعهد    غیرپولیدر  اگر  نمود. 
 دیگر سند تجاری برات قلمداد نگردیده بلکه فقط یک سند عادی است. اینوشته غیرپولی باشد چنین  

باشد رای  کشور  پرداخت وجه  بایستی متضمن  بر   تواننمی  بنابراین   ؛ برات  ارز خارجی  در  پرداخت یک  به  زیرا مطابق ماده  ات تعهد  .نحور  ق  6نمود 
تعزیرات حکومتی مصوب   قاچا  1374اعمال  ارزهای خارجی جرم  منشاء  معامالت  دارای  برات  اگر صدور  است  ذکر  به  است. الزم  قلمداد شده  ق 

ریالی ارز خارجی    معادل قید ارز خارجی در برات نخواهد داشت اما در این قبیل موارد محاکم به دلیل احترام به پول رای  کشور، حکم به    باشدخارجی  
 خواهند داد.

 تعیین سررسید برات: : شرط پنجم
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 ق.تجارت سررسید برات محتمل است به یکی از چهار صورت ذیل باشد:   241مستندًا به ماده 
 به رؤیت  .1
 به وعده از رؤیت  .2
 به تاریخ معین  .3
توان شود مثاًل نمی ای دیگر سند تجاری قلمداد نمی به وعده از تاریخ صدور چنانچه سررسید برات به غیر از چهار صورت فوق باشد چنین نوشته  .4

 رت وزیر امور خارجه فالن کشور به ایران قرار داد. سررسید برات را تاریخ مساف
 تعیین مکان تأدیه برات:   :شرط ششم 

 گیر یا مکانی دیگر باشد. محل پرداخت برات محتمل است محل اقامت برات 
؟ پاسخ این است که باید بین دو  شده در برات به جای دیگر تغییر دهد یا خیرتواند مکان تأدیه را از محّل تعیین گیر در هنگام قبولی میسؤال: آیا برات 

گیر  گیر بخواهد مکان تأدیه را در داخل همان شهر تغییر دهد مثاًل محل پرداخت برات اقامتگاه برات مورد قائل به تمایز شویم. مورد اول اینکه برات
تأدیه را داخل شهر تهران از دفتر تجاری خود   نمکا برات،تواند در هنگام قبولی که دفتر تجاری تاجر در بازار است تعیین شود. در این صورت تاجر می

 مثاًل به بانک طرف حساب خود تغییر دهد. این امر ایرادی ندارد. 
 مورد دوم اینکه تاجر بخواهد محل پرداخت وجه برات را از تهران به یک شهر دیگر تغییر دهد. چنین تغییری پذیرفته نیست. 

 ق.تجارت:  242تفسیر ماده  
  دانیم میآن مشخص نشده باشد زیرا    سررسیدنیست که    وعده این بیز برات  است. پس من ور مقنن ا   رؤیت برات به    در اینجا   وعدهبی برات    من ور از 
 .شودمی مشخص نشده است سند تجاری قلمداد ن  سررسید آنبراتی که 

 : قید نام دارندر برات:شرط هفتم
  در وجه شخص خاصی صادر شوند. برات الزامًا بایستی    نهم در وجه شخص معیّ و    هم در وجه حامل  توانندمی  سفته که در هنگام صدور  برعکس  

که برات در وجه او صادر شده چنانچه  شخصی  یعنی   درآوریمحامل    صورتبه یم برات را  توانمی جه حامل صادر گردد. البته  در و  تواندنمی صادر شود و 
  رصادرکنند: «الف»ال: دیگری قرار دهد در این صورت برات در وجه حامل درخواهد آمد. مث  رای تاء نماید و در اخض برات را ام ،یهلَ ا  تقل  نم   قید نامبدون 
 نام او را قید نکند و فقط امضاء کند.  تواندمیظهرنویسی کند   خواهدمی برای کسی که  «ب». در اینجا گیربرات:  «ج»برات،  ر: دارند«ب»برات، 

آن را به دیگری منتقل کند و فایدر عملی این اقدام آن است    ، بدون امضاء  تواندمیآن است که دارندر سند    حامل اسناد تجاری در وجه    رمزیت عمد
علیه او اقامۀ دعوی نمود. عیب این نوع سند این   تواننمیکه برات را امضاء نکرده است  ایدهنده انتقال وجه سند تأدیه نشود آن  ،سررسید که اگر در 

 صورت سرقت یا مفقود شدن اثبات مالکیت آن بسیار دشوار است. در است که 
 . باشدمیشرط غیرقابل ظهرنویسی  درج نویسی نمود ظهر  غیرقابل سند تجاری را  توانمی : تنها طریقی که نکته
  چه اثری بر   دیگری منتقل شودتجاری به    علیرغم این شرط، سند  باشد اما  شده  درجسند تجاری    سی تجاری درینوشرط غیرقابل ظهر   هرگاه:  سؤال

 . شودمیانتقال، انتقال مدنی محسوب  آن بار است؟ ظهرنویسی تجاری باطل است و
چنین براتی معتبر است یا خیر؟    آیا . بحث است که  داست که فاقد برخی مندرجات باش  یتچیست؟ برا ء   ور از برات سفید مهر یا سفید امضان: مسؤال

 اجازر تکمیل مندرجات را گرفته باشد چنین براتی معتبر است.  صادرکنندهاگر از باب وکالت باشد معتبر است یعنی اگر دارندر سند تجاری از  گویندمی
 : قید این که برات نسخه چندم است. شرط هشتم

  اعمال قابل نموده اما باید توجه داشت این ضمانت اجرا در مواردی    بینیپیشیز ضمانت اجرا  .تجارت مقنن برای این مورد ن ق  226که در ماده    هرچند
 . باشدنمی چندم است الزامی  ۀ برات در یک نسخه صادر گردد قید که برات نسخ اگراست که برات در بیش از یک نسخه صادر شود پس 

 دارد.  گیربراتبرات عبارت است از طلب یا اعتباری که برات دهنده در نزد   محّل  برات: برات و تئوری م ّل  م ّل 
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برات آن است    محّل . اثر پذیرش تئوری  شودمیبرات به دارندر برات منتقل   صادرکنندربرات از    صدور برات محّل   محضبه  گویدمی تئوری محل برات  
برات ورشکسته شود، دیگر ادارر تصفیه یا مدیر تصفیۀ    سررسید صادرکنندراما قبل از    گیربراتکه اگر پس از صدور برات و پس از قبولی آن توسط  

فقط در    گیربراتمراجعه کند و    گیربرات لبه طلب منشاء صدور برات به  تساوی حقوق بستانکاران برای مطا  استناد اصلبه    تواندنمیبرات    صادرکنندر
بار پرداخت کند.   گیربرات اگر تئوری محل برات پذیرفته نشود    آنکهحال خواهد بود.    مسؤولقبال دارندر برات   به    بار یک   باید به جای یک بدهی دو 

یا مدیر تصفیه   استناد اصل    صادرکنندرادارر تصفیه  به  و  ورشکسته  بستانکاران  استناد اصل    به   دیگر  باریک تساوی حقوق  به  برات    غیرقابل دارندر 
 استناد بودن ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری. 

برات یک تئوری فرانسوی است در هنگام تدوین کنوانسیون یکنواخت ژنو به دلیل اختالف کشورها پذیرش یا عدم پذیرش این تئوری این    تئوری محّل 
سه در  نخیر. برخی کشورها مثل فرا   الا در قوانین داخلی خود آن را بپذیرد و   شدتا هر کشوری که مایل باامر جزو مواد اختیاری کنوانسیون قلمداد شد  

خود آن را نپذیرفته بودند در عمل خأل ناشی از  ین داخلی خود آن  نقوا   درولی برخی کشورها که    اندپذیرفته قوانین آن را    به موجبوق داخلی خود  حق
 برات را پذیرفتند.  عدم پذیرش این تئوری را احساس کردند لذا از طریق درج شرط در برات تئوری محّل 

 تئوری محل برات پذیرفته شده است یا خیر؟ : آیا در حقوق ایران سؤال
 این تئوری وجود ندارد.  موردپذیرش نّص صریح در قوانین ایران در 

محل    تئوری از    هایی رگه ق.تجارت    274و    290این تئوری را پذیرفت؟ خیر، زیرا مواد    توانمی : آیا در حقوق ایران با درج شرط در خود برات  سؤال
آن را نپذیرفته است یعنی قانون ایران اصل تساوی    تعهدات  بوده اماایران مطلع از وجود تئوری محل برات    قانونگذارکه  برات بوده و بیانگر آن است  

بابت یک بدهی باید وجه برات را دو بار پرداخت کند.    گیربرات بنابراین در حقوق ایران    ؛حقوق بستانکاران را به تئوری محل برات ترجیح داده است
و    بار یک  برات  دارندر  تصفیۀ    بار یک به  مدیر  یا  تصفیه  ادارر  این    صادرکنندربه  از  یکی  بابت  داشت  توجه  باید  البته    گیربرات  هاپرداختورشکسته. 
 ورشکسته شود.  رصادرکنندداخل در صف غرمای  تواندمی

 شرایط قبولی برات: 
 مفید باشد.  تواندمی مقررات مدنی  به موجبقبولی برات بایستی به صورت کتبی باشد. پس قبولی شفاهی فقط  .1
 مقررات مدنی مؤثر خواهد بود.  به موجبقبولی برات بایستی در خود برات به عمل آید. قبولی در سند جداگانه فقط  .2
 . باشدنمی  به درج عبارت دیگر کننده کافی بوده و نیازی امضای قبول  رف  برای تحّقق قبولی ص   .3

تجارت بایستی آن را فورًا  ق.   235نامبرده در ظرف چه مدتی باید آن را قبول یا نکول نماید؟ مستندًا به ماده   گیربرات: از تاریخ ارائه برات به  سؤال
 ساعت قبول یا نکول نماید.  24یا نهایتًا ظرف 

ا قبل از استرداد آن به دارنده برات، امضاء  ام  کردهآن را امضاء    گیرگیر نماید اگر برات برات قبولی برات را تسلیم    اخذدارندر برات جهت    هرگاه:  سؤال
 نکول شده؟   یا شودمی شده محسوب خود را خط بزند آیا چنین براتی قبول
 آن را نکول شده قلمداد نمود:  توانمی دلیل ذیل شده قلمداد کرده است. در حقوق ایران نیز با دو کنوانسیون یکنواخت ژنو آن را نکول

ق.مدنی برای ایجاد عمل حقوقی هم وجود قصد انشاء الزم است و هم ابراز قصد انشاء الزم است در فرض فوق    191دلیل اول: با توجه به ماده  
ا   توانمی ابنشا امضاء را قصد انشاء و استرداد سند را ابراز قصد  راز قصد انشاء امضاء خط خورده است لذا قبولی محقق  ء قلمداد کرد. چون قبل از 

 نشده است. 
اء  پس از امض   گیربرات خوانند و رد قضیه فوق محتمل است  و بعد آن را می   کنندمیدلیل دوم: در عرف عوام جامعه، اشخا  اول اسناد را امضاء  

براتمتوجه   به  بدهکار  اصاًل  که  است  ا   باشد نمی  دهنده شده  ماده  ض مو  است  ذکر  به  الزم  است.  زده  خط  را  که    231اء  داشته  ق.تجارت  مقرر 
 کننده حق نکول ندارد منصرف از این مورد است زیرا در این مورد بحث ما بر سر این است که آیا قبولی تحقق یافته است یا خیر؟ قبول 

 موارد نکول برات: 
 . این از مصادیق بارز نکول برات است. کنمنمیمحتمل است برات را صریحًا نکول نماید مثاًل بنویسد قبول  گیربرات .1
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گیر را پیدا کند باز از موارد نکول  . اگر دارندر برات نتواند براتشودمیحسوب  م محتمل است امتناع از قبول یا نکول نماید این نیز نکول    گیربرات .2
 برات است.

بای  گیربرات چنانچه   .3 در حدود شرط    گیربرات د توجه داشت در قبولی مشروط  را به صورت مشروط قبول کند این نیز از موارد نکول برات است. 
 است. مسؤول

 ق.تجارت(  237تفسیر ماده ) مزایای اعتراض نکول 
اعتراض نکول به عمل آورد. مزایای اعتراض    تواندمی   هدارندر برات را نکول کند  یگمراجعه کند اگر برات   گیربرات قبولی به    اخذ برای    ه چنانچه دارند

مطالبۀ ضامن نماید. اگر ضامن معرفی کردند    آنها یعنی برات دهنده و ظهرنویسان مراجعه نموده و از    مسؤولین به    تواند می   هنکول آن است که دارند
مزیت   در خصو   ژنو  یکنواخت  کنوانسیون  و  ایران  حقوق  بین  شد.  خواهد  حال  مؤجل  برات  نکنند  معرفی  ضامن  اگر  ولی  بود  نخواهد  مشکلی 

در حقوق    آنکهحال  شود میرات حال  تبدیل به ب  مؤجلنکول یک تفاوت عمده وجود دارد. در کنوانسیون یکنواخت ژنو با اعتراض نکول برات  اعتراض 
ضامن بخواهد اگر    آنها مراجعه نموده از    مسؤولینبه    تواندمی حال نخواهد شد بلکه پس از اعتراض نکول دارنده    مؤجلایران با اعتراض نکول برات  

 فی نکردند برات حال خواهد شد.ر ضامن مع
 .تجارت: ق 238تفسیر ماده  

 . 2شماره  برات؛  1برات شماره دو برات داریم: 
 . 2برات شماره  رصادرکنند: «د»آقای  ؛1برات شماره  ر: صادرکنند«الف»آقای 

 . 2برات شماره  ر : دارند«ه»آقای  ؛  1برات شماره ر آقای ب. دارند
 . 2شماره  برات   گیر  برات : «ج»آقای  ؛  1شماره   برات   گیر  برات:  « ج»آقای 

 . 10/9/1402: 2شماره  برات   سررسید  ؛ 4/1402/ 10: 1شماره  برات    سررسید  
 

وجه برات را تأدیه نکرده   سررسید در صورت  1در برات شماره  گیربراتدر هر دو مورد یک نفر است و هر دو برات را قبول نموده است.   گیربرات مثال:  
تأدیه به عمل    «ب»است. آقای   اینجا اعتراض عدم  برات شماره  آوردمیدر  یا باید    گیر براتمراجعه کند،    گیربرات به    تواندمی   2. متعاقب آن دارندر 

ضامن ندهد و یا پرداخت    گیربرات ت که اگر  سمورد این ماده بحث بر سر این ا   در   بدهد یا پرداخت وجه برات را به نحو دیگری تضمین کند.ضامن  
چیوجه   تکلیف  نکند  تضمین  دیگری  نحو  به  را  ماده  سبرات  را    238ت؟  اجرایی  ماده    بینیپیش ضمانت  از  مالک  وحدت  با  اما  است    237نکرده 

 .شودمی گفت اگر ضامن ندهد و یا پرداخت وجه را به نحو دیگری تضمین نکند برات مؤجل تبدیل به برات حال  توانمی ق.تجارت 
 مزایا اعتراض عدم تأدیه: 

 .تجارت. ق  292ق.آ.د.مدنی و ماده  108صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی مستندًا به مواد  -1
 از جمله ظهرنویسان.  مسؤولیناقامۀ دعوی علیه همۀ  -2

باشد و متعاقب آن اقامۀ دعوی نیز در موعد    آمدهنکته: استفاده از مزایایی فوق منوط به آن است که اعتراض عدم تأدیه در موعد قانونی به عمل  
 باشد.  آمده قانونی به عمل 

 اعتراض یا واخواست یا پروتست: 
 اعتراض دو نوع است:  .1

 واخواست نکول. -الف
 واخواست عدم تأدیه.  -ب

 برات را قبول ننموده است.  گیربراتواخواست نکول مختص برات است و نمایانگر آن است که   .2
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گواهی عدم پرداخت در چک جایگزین    1369در سال    ایجادشده واخواست عدم تأدیه مختص به برات و سفته است. با توجه به رمی وحدت رویه   .3
 . باشدمی أدیه واخواست عدم ت

 واخواست باید به صورت کتبی باشد. .4
 .آیدمی واخواست از طریق دادگستری به عمل  .5
 مالک ما برای واخواست تاریخ ثبت آن در دفتر واخواست است نه ابالغ به طرف.  .6
و روز    سررسیدروز، روز    10است. باید توجه داشت در محاسبۀ    سررسید روز از تاریخ    10.تجارت  ق  280به ماده    مستنداً مهلت اعتراض عدم تأدیه   .7

 . باشدمی  21/4/99باشد آخرین مهلت برای اعتراض عدم تأدیه  10/4/99برات   سررسید. پس اگر  شودمیاقدام محاسبه ن 
نکول کرد. الزم به ذکر است در    اقدام به اعتراض  توانمی   سررسیدتا    بنابراین  ؛مقنن در مورد اعتراض نکول مهلت خاصی را بیان نکرده است .8

 .تجارت در ظرف یک سال از تاریخ صدور برات به عمل آید. ق 274مورد برات به وعده از رؤیت، درخواست قبولی باید مستندًا به ماده 
 ابالغ به سایر مسؤولین الزامی نیست.  بنابراین ؛ سفته صادرکنندهدر برات و به  گیربراتابالغ واخواست به متعهد اصلی الزامی است یعنی به   .9

یا    باشد می(  287-286-285-284-280  -274)  مواد  .تجارت شامل همۀ مواعد مذکور در ق  290و    289: آیا من ور از مواعد در مواد  سؤال
 خیر؟ 

ق.تجارت شامل مواعد   290و  289مواعد مذکور در همه مواد است و برخی معتقد بودند مواعد مقرر در مواد  لبرخی محاکم معتقد بودند بله شام 
عدم اعالم مراتب عدم تأدیه    اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ن ر دوم را پذیرفت یعنی    نهایتاً   ق.تجارت نیست.   284و    285مذکور در مواد  

ماقبل ظرف   ایادی  ن  یا خدشهروز    10به  ایجاد  برات  دارندر  بنابراینکندمی به حقوق  مواد    .  رعایت  برات،  دارندر  ق.تجارت    285و    284برای 
 الزامی نیست.

دارندر سند   .10 اگر شرط شود  که  است  این  من ور  دارد؟  تأدیه چه وضعیتی  اعتراض عدم  یا  نکول  اعتراض  از  تجاری  دارندر سند  معافیت  شرط 
از مزای   اینکهتجاری بدون   تأدیه به عمل آورد  یا اعتراض عدم  این شروط چه وضعیتی دارند؟    آنها ی  ااعتراض نکول  نماید  حقوقدانان  استفاده 

دارند. برخی معتقدند به دلیل اصل حاکمیت اراده این شروط معتبر است اما ن ر اقوی این است که به دلیل مخالفت این شروط با    ن ر اختالف
اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه دارای هزینۀ سنگین بوده و این هزینه جزء درآمد دولت    دانیممی زیرا    اطل استن م عمومی این شروط ب

 با انعقاد قرارداد خصوصی مانع وصول درآمد دولت شوند.  توانند می است. اشخا  ن
 مداخلۀ شخص ثالث در برات: 

 به تفصیل در این زمینه بحث خواهیم کرد:   در ذیل مداخلۀ شخص ثالث محتمل است یا برای قبولی برات باشد و یا برای پرداخت وجه برات که 
. این تأسیس حقوقی مختص به برات است زیرا بحث قبولی  شودمی مداخلۀ شخص ثالث جهت قبولی که اصطالحًا شخص ثالث گفته    -الف

این   گیربرات در  اعتراض نکول بعمل    فقط  و متعاقب  برات  نکول  ثالث متعاقب  قبولی شخص  دارد.  اعمال  قابلیت  . قبولی شخص  آیدمی سند 
د  ش ذینفع قبولی ثالث با  تواندنمی  گیربراتباشد که محتمل است برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان باشد.    مسؤولینثالث بایستی به نفع یکی از  

 به نفع او برات را قبول کند. قبولی ثالث بر دو نوع است:  دکه برات را قبول نکرده است سمتی در برات ندارد که ثالث بتوان  گیربرات زیرا 
 قبولی ثالث با درج شرط در برات:  .1

برات شرط   برات دهنده در هنگام صدور  اگر  ک  کند مییعنی  ثالث  گیربراته  دارنده به شخص  را نکول کرد  برات  برات مراجعه  د   شدهتعیین ،  ر 
ش این نوع  نماید. قانون تجارت ایران اشاره به این نوع قبولی ثالث نکرده است اما کنوانسیون ژنو آن را پذیرفته است و به اعتقاد حقوقدانان پذیر 

 ایران اشکالی ندارد.  در حقوق قبولی ثالث 
گیر  اتشده مراجعه کند اگر بر تعیین قبولی به ثالث    اخذنکول برات جهت    در صورتصدور برات شرط شود که دارنده باید    در هنگام  اگر  :سؤال

  از دست ولی رجوع کند دارندر برات چه مزایایی را بق  اخذمراجعه به ثالث جهت  در خصو  دارندر برات به این وظیفه خود برات را نکول کند ولی 
دست خواهد داد. مزایای    ؟ فقط مزایای اعتراض نکول را ازکدامهیچ عتراض نکول یا مزایای اعتراض عدم تأدیه یا هر دو یا خواهد داد؟ مزایای ا 

 اعتراض عدم تأدیه برای دارندر محفوظ خواهند ماند. 
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 قبولی ثالث به ابتکار خود:  .2
  ( ظهرنویسانبرات دهنده یا یکی از  مسؤولین ) یعنی ثالث پس از اعتراض نکول با ابتکار خود مداخله نموده و برات نکول شده را به نفع یکی از  

 ق.تجارت بیان شده است.  240و  239قبول نماید. مقررات این نوع قبولی ثالث در مواد 
 گیربرات : «الف» آقای ل: امث

 برات  صادرکننده : «ب»آقای 
 : ظهرنویس اول« ج»آقای 
 : ظهرنویس دوم«د»آقای 
 : ظهرنویس سوم «ه»آقای 
 : ظهرنویس چهارم «و»آقای 
 : ظهرنویس پنجم «ز» آقای 
 : دارنده برات« ح»آقای 

به هر یک از ظهرنویسان    237مطابق ماده    تواند میمراجعه کند و مواجه با نکول او شود    گیر براتقبولی به    اخذبرای    سررسید اگر دارنده قبل از  
و حال اگر ثالثی به نفع یکی از ظهرنویسان مثاًل ظهرنویس سوم )ه(    شودمیضامن بخواهد. اگر بر فرض ندادند، برات حال    آنها رجوع کند و از  

 استفاده کند؟  237ی ماده ا از مزای  تواندی ماین است که آیا دارنده همچنان  سؤالمداخله کند 
همچنان محفوظ    مسؤولین ق.تجارت حکایت از آن دارد که پس از قبولی ثالث باز مزایای ناشی از اعتراض نکول در قبال همۀ    240ظاهر ماده  

را به    240ز این موارد بایستی ماده  است. پذیرش این ن ریه به منزلۀ آن است که بگوییم تأسیس حقوقی ثالث عملی بیهوده است. برای پرهیز ا 
شویم و لذا در موردی که براتی دارای    قائل نحوی تفسیر کنیم که هم ظاهر ماده را تا حدی حفظ کنیم و هم به تأسیس حقوقی قبولی ثالث اثر  

مداخله نموده و به نفع ظهرنویس  ، اعتراض نکول به عمل آورد و متعاقب آن ثالثی  گیربراتفوق باشد، اگر دارندر برات بعد از نکول    مسؤولین
ظهرنویسان چهارم  )از مزایای اعتراض نکول در قبال اشخا  مابعد ذینفع قبولی ثالث  تواندمی سوم )ه( برات را قبول کند باید گفت دارندر برات 

حال خواهد شد اما این دارندر برات پس از    آنهاو اگر ضامن ندارند برات نسبت به    ضامن بخواهد   آنها و پنجم( همچنان استفاده کند یعنی از  
 قبولی ثالث دیگر حق رجوع به ذینفع قبولی ثالث و ایادی ماقبل او را جهت استفاده از مزایای اعتراض نکول نخواهد داشت. 

و چون    پذیردنمی ندر برات آن را  ر ه نموده ولی دا ولی مداخلوردی است که ثالث جهت قب.تجارت منصرف به مق  240نکته: برخی معتقدند ماده  
 از مزایای اعتراض نکول استفاده کند.  تواندمیدارنده، مداخلۀ ثالث را جهت قبولی نپذیرفته، 

تعبیر    -ب ثالث  پرداخت  به  از آن  پرداخت که  ثالث جهت  ثالث در مواد  گرددمیمداخلۀ  پرداخت  بیان شده    273الی    270. مقررات  ق.تجارت 
  گیر برات ق.تجارت ذینفع پرداخت شخص ثالث را برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان بیان نموده است. در این ماده از    270است. مقنن در ماده  

پرداخت ثالث به نفع برات دهنده و یا یکی از ظهرنویسان باشد    به عنوان ذینفع پرداخت ثالث نامی برده نشده است. علت این امر آن است که اگر
، مدیون  گیربراتباشد چون    گیربراتاگر ذینفع پرداخت ثالث    آنکهحال حق رجوع به ذینفع و ایادی ماقبل را خواهد داشت.    کنندهپرداخت ثالث  

  267فاء دین از ناحیه غیر مدیون در امور مدنی یعنی ماده  اصلی این سند تجاری است موضوع دیگر مشمول مقررات تجاری نیست بلکه بحث ای
باشد حق مراجعه به ایشان را دارد و   گیربرات، مأذون از ناحیه  گیربراتبه نفع    کنندهپرداختکه در این فرض اگر ثالث    باشدمیق.مدنی مطرح  

 اال خیر.
 ق.تجارت:   271تفسیر ماده 

در برخی موارد درست است و در برخی موارد درست    قانونگذار است بیان    تمام حقوق دارندر براتدارای    کنندهپرداختثالث    گویدمیاین ماده  
به عمل آورد، متعاقب آن    اعتراض عدم تأدیه برات    رت را تأدیه نکند و دارند، وجه برا سررسید در    گیربراتنیست. برای مثال اگر در مثال قبل  

الف، ب،  مسؤولینعلیه همۀ    تواندمیدارندر   آقایان  کند. حال    ح  ،و  ،ه  ، د  ، ج  یعنی  را مطالبه  برات  و وجه  نموده  از    هرگاهاقامۀ دعوی  پس 
دارای تمام حقوق دارنده    کنندهپرداخت ثالثی مراجعه نموده و وجه برات را به نفع ظهرنویس پنجم پرداخت کند در اینجا ثالث    اعتراض عدم تأدیه 
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  ، ( وجه برات را پرداخت کرد در این فرضکننده به نفع ظهرنویس سوم )هاما اگر ثالث پرداخت را دارد مسؤولینرجوع به همۀ  برات است زیرا حّق 
تر است به جای  هب  بنابراین   ؛ ظهرنویسان چهارم و پنجم را نداردکننده دارای تمام حقوق دارندر برات نخواهد شد زیرا حّق رجوع به  ختثالث  پردا 

را    اوایادی ماقبل  و    رجوع به ذینفع  حّق   کننده پرداخت برات است بگوییم شخص ثالث   ردارای تمام حقوق دارند کنندهپرداخت این جمله که ثالث  
 مؤید این امر است. 272دارد. ماده 

 
 :کنندهپرداخت  ثالث: شخص سؤال

 دارای تمام حقوق دارندر برات است. .1
 فقط حق رجوع به ذینفع را دارد.   کنندهپرداخت ثالث  .2
 حق رجوع به ذینفع و ایادی مابعد او را دارد.  کنندهپرداخت ثالث  .3
  ایادی   حق مراجعه به ذینفع و کننده پرداختثالث  .   4 ✓

َ
 را دارد. او بل  ماق

 
 :کنندهپرداخت : شخص ثالث سؤال

 دارای تمام حقوق دارنده برات است. . 1 ✓
 فقط حق رجوع به ذینفع را دارد.  .2
 را دارد. گیربراتفقط حق رجوع به   .3
 را ندارد.  کسهیچ حق رجوع به  .4
 

 ق.تجارت:  273تفسیر ماده  
وجه برات را پرداخت   خواهممی من به نفع ظهرنویس دوم    گویدمی. یکی  اندآمدهنفر    وبرای مثال، برات منجر به اعتراض عدم تأدیه شده است. د

به نفع ظهرنویس سوم    گوید می نمایم و دیگری   ثالثی    خواهممی من  پرداخت  باید  اینجا  را باید قبول کنیم؟ در  پرداخت کدام  اینجا  پرداخت کنم. در 
 .گردندمی بری   تریبیش مه و افراد  بری الذ  5 و 4و  3زیرا در این فرض ظهرنویسان   نمایدمی پذیرفته شود که به نفع ظهرنویس دوم یعنی )د( پرداخت 

قرار  نکته استفاده  مورد  نیز  مورد ضمانت  در  فوق  در  مقرر  است حکم  ذکر  به  اگر مضمون گیردمی : الزم  که  بدین شرح  نباشد  نه ضامعَ .  معلوم  ن 
  ر سفته،دو  گیربراتچک، برات،  صادرکنندردر چک  بنابراین ؛بری شوند  تریبیش که با پرداخت ضامن افراد   شودمینه شخصی محسوب عَ مضمون

 را قبول کرده باشد.  گیربرات منوط بر آن است که  گیربراتنه فرض نمودن عَ . مضمونشوندمی نه فرض عَ سفته، مضمون  صادرکنندر 
 تفاوت ضامن و ظهرنویس: 

از  ضامن کسی است که ضمان یکی  نموده است    مسؤولین ت  و    آنکهحالرا  بوده است  دارندر سند تجاری  زمانی    در ظهرنویس کسی است که خود 
 . ضامن هیچ وقت دارندر سند تجاری نبوده است. کندمی ا ء ض می آن سند به دیگری، ظهر آن را ا م واگذار اهنگ 

نیست.  سؤال شرط  مواعد  رعایت  ضامن  به  مراجعه  برای  که  است  آن  چیست؟  ظهرنویس  از  ضامن  تشخیص  فایدر  به    آنکهحال :  مراجعه  برای 
، مواعد مقرر  عد رعایت نشده باشد حق اقامۀ دعوی بر علیه ظهرنویس وجود ندارد. من ور از مواعدظهرنویس رعایت مواعد شرط است یعنی اگر موا 

است. الزم به ذکر است من ور از ضامن در اینجا ضامن مدیون اصلی است. اگر ظهرنویس    ق.ت   317و    315و    287و    286و    280و    274در مواد  
 من ظهرنویس نیز رعایت مواعد شرط خواهد بود. ت مواعد شرط است برای رجوع به ضابرای رجوع به ظهرنویس رعای ازآنجاکه دارای ضامن باشد 

رویه    گوییم می  اینکه :  نکته رمی وحدت  از  نیست منبعث  رعایت مواعد شرط  به ضامن مدیون اصلی  این    1374در سال    ایجادشده برای رجوع  در 
 زمینه است. 

 ای ظهرنویس؟ ض م ضامن فرض خواهد شد یا ا  مضایا  ، ای مجهولض ما  آیا  :سؤال
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  که آیا ایشان   دانیم می ای معلوم نیست بلکه من ور آن است که صاحب امضاء معلوم است اما نامضای مجهول این نیست که صاحب امض من ور از  
 رنویس؟ فروض ذیل الزم به ذکر است: هاء نموده یا به عنوان ظض مبه عنوان ضامن سند تجاری را ا 

است اما    «ب» دست آقای  . در حال حاضر این سفته در  کندمیصادر    «ب»را در وجه آقای    ایسفته سفته،    صادرکنندهبه عنوان    «الف»آقای   .1
به عنوان    «ج »آیا ایشان ضامن بوده یا ظهرنویس؟ در این مورد بدون تردید آقای    اینکه . بدون قید  شودمی در ظهر سفته دیده    «ج»امضای آقای  
 . باشدمیضامن مطرح 

عنوان    «الف»آقای   .2 آقای    ایسفته سفته،    صادرکنندربه  در وجه  دکندمیصادر    «ب»را  این سفته  آقای    ر . در حال حاضر  است.    «ج»دست 
اما قید نشده است که آیا ایشان به عنوان ضامن سفته را امضاء کرده و یا به عنوان ظهرنویس. در    شود میسفته دیده  در ظهر    «ب»امضای آقای  

 .شودمی بدون تردید ظهرنویس فرض  «ب»این فرض آقای 
ظهر آن    در باشد اما    « ج»را در وجه حامل صادر کند که اگر حال حاضر این سفته در دست    ایسفته سفته،    صادرکنندهبه عنوان    «الفهرگاه » .3

ایشان    اینکهاء کرده یا ظهرنویس؟ حقوقدانان در  عنوان ضامن این سند تجاری را امض   به   «ب»دیده شود تردید وجود دارد که آیا    «ب»اء  امض 
 . شوندمیدارند. ن ر اقوی این است که ایشان ظهرنویس تلقی  ن راختالف ضامن فرض شوند یا ظهرنویس. 

 
 ظهرنویسی: 

 ظهرنویسی: شرایط 
 مقررات مدنی مفید و مؤثر است.  به موجبظهرنویسی شفاهی فقط  بنابراین  ؛ظهرنویسی باید به صورت کتبی باشد .1
مقررات مدنی مفید و مؤثر خواهد بود.    به موجبظهرنویسی سند تجاری باید در خود سند به عمل آید یعنی ظهرنویسی در سند جداگانه فقط   .2

سند تجاری به   شودمی ویسی در سند جداگانه موجب نسند جداگانه معتبر است زیرا در این صورت ظهر  ردنویسی تقدند ظهر ضی حقوقدانان معبع
گیرد.    تریبیش ات  ی دفاع قرار  ظهرنویسی  باشد ظهر   آنکهحال مورد  قرار  تجاناگر  سند  آید  عمل  به  تجاری  خود سند  در  فقط  کمتر  ر ویسی  ی، 
 ظهرنویسی قرار گیرد. تواند مورد می

به ماده   .3 به ذکر  ر سی صرف امضای ظهی.تجارت برای تحقق ظهرنوق  246مستندًا  نیست. الزم  نیازی به درج عبارت دیگر  بوده و  نویس کافی 
 همان اثر امضاء را دارد.  (اثر انگشت)است ظهرنویسی با مهر تنها 

که آیا ظهرنویس در تاریخ ظهرنویسی    دهدمینشان    اینکه قید تاریخ مزایایی دارد از جمله    هرچندقید تاریخ در هنگام ظهرنویسی الزامی نیست.   .4
صالحیت ظهرنویسی داشته است یا خیر؟ برای مثال آیا ورشکسته یا محجور بوده یا خیر؟ ضمنًا از طریق قید تاریخ ظهرنویسی قانون حاکم بر  

 . باشندمیظهرنویسی تابع قانون حاکم در زمان ظهرنویسی اسناد از حیث  دانیممیزیرا   شودمی سی مشخص یرنوظه
یا    کندمیبحث است که آیا رشتۀ ظهرنویسی باید مرتب باشد یا خیر؟ یعنی آیا مرتب نبودن رشتۀ ظهرنویسی بر حقوق دارنده برات خدشه ایجاد   .5

ق.تجارت معتقدند در حقوق ایران رشتۀ ظهرنویسی باید مرتب باشد ولی این   288و    266که برخی از حقوقدانان مستندًا به مواد    هرچندخیر؟  
 ضعیف است. ن ر 

 یه.لَ ا  نام منتقل    دقید تاریخ، سوم با قی مرتب بودن رشتۀ ظهرنویسی به طرق زیر قابل اثبات است: اول با قید شماره، دوم با   به ذکر استالزم 
 انواه ظهرنویسی: 

 ظهرنویسی محتمل است به یکی از سه من ور ذیل به عمل آید: 
. در این ظهرنویسی، دارندر سند تجاری فقط  کندمی اء سند آن را به دیگری منتقل  دارندر سند تجاری با امض   یعنی  ظهرنویسی به من ور انتقال: .1

، وجه برات را تأدیه نکند دارندر برات پس از  سررسید در    گیربرات و لذا اگر    کندمیخود را نیز منتقل    مسؤولیت بلکه    کندمی حقوق خود را منتقل ن
  دانیم میکه در هنگام انتقال، برات را امضاء نموده است را نیز خواهد داشت. البته  ایدهنده انتقال اعتراض عدم تأدیه حق اقامۀ دعوی علیه آن 

 اقامۀ دعوی نمود.  ایدهنده انتقال عدم تأدیه علیه چنین پس از اعتراض  تواننمی در هنگام انتقال، سند تجاری را امضاء نکند  دهندهانتقال اگر 
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. ظهرنویسی  ر ظهرنویسی جهت انتقال خواهد بودنویس بدون قید عبارتی سند تجاری را ظهرنویسی کند این نوع ظهرنویسی حمل ب ظهر  هرگاه: نکته
 به عنوان تضمین یا وثیقه و همچنین ظهرنویسی به من ور وکالت نیازمند تصریح است. 

به من  .2 تجاری  و ظهرنویسی  این ظهرنویسی سند  از طریق  امور  برخی  انجام  برای  تجاری  دارندر سند  یعنی  وکالت:  اختیار  ر  در  قرار    دیگریرا 
 ل کند و آن را به دارندر واقعی بدهد. و که وکیل وجه سند را وص دهدمی برای مثال وکالت  دهدمی

 چنین ظهرنویسی به من ور وکالت است.  شماره فالن واریز گردد حساب  بهلطفًا پس از وصول  : اگر ظهرنویس در هنگام ظهرنویسی قید نمایدنکته
.  کندمیخود واریز    حساببه که عبارتی را بنویسید. بانک بعد از وصول وجه سند را  بدون این   کندمی بانکی ظهرنویسی    به نفع چکی را    شخصی  :سؤال

 ؟ این ظهرنویسی جهت وکالت بوده نه انتقال؛ آیا ادعای ظهرنویس مسموع است یا خیر کندمیظهرنویس به دادگاه مراجعه و ادعا 
ضیۀ مذکور چنین تصریحی وجود  وکالت نیازمند تصریح است. در ق  من وربه خیر زیرا گفتیم اصل بر ظهرنویسی به من ور انتقال است و ظهرنویسی  

ظهرنویسی سند تجاری در اختیار ایشان قرار داده    به موجبطرفی که   کندمی . تفاوت نشودمیلذا این نوع ظهرنویسی به عنوان انتقال محسوب  ندارد
 بانک باشد یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.  شودمی

 وکالت فرض گردد مسموع نیست.  من ور به نیز  این بار  بودهوکالت   من ور به شده ی که در اختیار بانک گذاشته هایچک  تربیش بنابراین اینکه چون  
به تو بدهم باید    خواهممی وامی که    گویدمیرد. بانک یگام میمیلیون تومان و  10نک ااز ب  ی شخص مثال:    ظهرنویسی به من ور تضمین یا وثیقه: .3

میلیون. در اینجا    15دارم به مبلغ    ایسفته  گویدمی رهن بدهد اما    بانک یک مالی را در رهن من بگذاری. این شخص هیچ مالی ندارد که به  
شده    تواندمی ظهرنویسی  سفته  این  و  کند  ظهرنویسی  را  سفته  و    من ور به پشت  قبال   ای وثیقه تضمین  کنوانسیون    در  است.  وام  بازپرداخت 

یا وثیقه( را پذیرفته اما قانون)یکنواخت ژنو هر سه نوع ظهر نویسی   انتقال، وکالت و تضمین    247تجارت ایران در ماده    ظهرنویسی به من ور 
ظهرنویسی    در مورد  ونگذارقان ر وکالت کرده است. حال به دلیل سکوت  ی به من وفقط اشاره به ظهرنویسی به من ور انتقال و ظهرنویس  ق.ت

پذیر است یا خیر؟ ن ر  ضمین یا وثیقه در حقوق ایران امکانت  من وربه دارند که آیا من ور ظهرنویسی    ن راختالف نان  تضمین حقوقدا   من وربه 
مطابق مقررات رهن،    دانیم می اقوی این است که ظهرنویسی به من ور وثیقه یا تضمین در حقوق ایران باطل است و دلیل این امر آن است که  

ین، اموال مادی  . من ور از ع استتصور عین در مورد اسناد تجاری منتفی    آنکهحال مورد رهن باید عین باشد و همچنین باید عید معین باشد.  
 ... ارند. مثل این کتاب، این ماشین ول لمس هستند که در عالم خارج تشّخص و تعّین دبار از عین معین اموال مادی قو من قابل لمسی است و

 ظهرنویسی مشروط چه وضنیتی دارد؟ 
ل به  که باید بین دو مورد قائ استاین ط و ظهرنویسی چگونه است؟ پاسخ رطی را درج کند وضعیت شر ظهرنویس در هنگام ظهرنویسی ش هرگاهیعنی 

 تمایز شویم: 
مورد  در این    -  ق.تجارت  275عمال ماده  إ مثل شرط مندرج در    -مندرج هیچ مغایرتی با مندرجات اساسی برات نداشته باشد    شرط   اینکهمورد اول:  

 ویسی معتبر است.نشرط و هم ظهر  هم
علیه همۀ    تواندمیپرداخت نگردد در ظهر نویس تجاری دارنده    سررسید: تفاوت ظهر نویسی تجاری و انتقال مدنی چیست؟ اگر وجه سند در  سؤال

علیه مدیون اصلی و ضامن ایشان اقامۀ دعوی نماید و حق    بر   تواند می   ، فقط ر انتقال مدنید  آنکهحال حتی ظهرنویسان اقامۀ دعوی نماید    مسؤولین
 علیه ظهرنویس ندارد. اقامۀ دعوی بر

 .گرددمیب وسل است و انتقال، انتقال مدنی محباط  یر ه وضعیتی دارد؟ این ظهرنویسی تجاویسی قسمتی از برات چن: ظهر سؤال
از    هرگاه:  سؤال برخی  فقط  و  باشند  متعدد  تجاری  سند  این    آنهادارندگان  دارد؟  وضعیتی  چه  ظهرنویسی  این  کنند  ظهرنویسی  را  تجاری  سند 

 .گرددمی ب وسطل است و انتقال، انتقال مدنی محظهرنویسی تجاری با
در حقوق دارندگان سند تجاری مسائلی    شودمیها موجب  فوق آن است که این قبیل ظهرنویسی  سؤال: علت بطالن ظهرنویسی تجاری در دو  نکته

 مطرح شود ازجمله اینکه با این سند تجاری در دست چه کسی باید باقی بماند. 
 به عمل آورد؟  تواندمی چه اقداماتی را  گرددمی ، دارندر سند تجاری ظهرنویسی از طریقت وکالت، وکیلی : در ظهرنویسی جهسؤال
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 تجاری را خواهد داشت. چنین وکیلی حق وصول وجه سند  .1
را    وجه سند، چنین وکیلی در مورد چک،در صورت عدم   .2 تأدیه  اعتراض عدم  برات و سفته، حق  در مورد  و  پرداخت  حق دریافت گواهی عدم 

 خواهد داشت.
آن بانک    علیه محال ، حق توکیل به غیر را خواهد داشت. برای مثال شخص دارندر چکی است که  ن وکیلی برای وصول وجه سند تجاری چنی .3

دارندر  است.  وص  خارجی  برای  وکالت  جهت  ظهرنویسی  طریق  از  خود  ایرانی  بانک  به  وکالت  و چک  سند  وجه  هرچند می ل  این    دهد  در  که 
به یکی از شعب خود در خارج وکالت    تواندمیایرانی با استفاده از حق توکیل  ، حق توکیل مورد اشاره قرار نگرفته است اما این بانک  ظهرنویسی

 صول کند. و دهد که این وجه سند تجاری را 
ظهرنویسی جهت وکالت سند تجاری در دست اوست( حق اقامۀ دعوی را    از طریقکه    ایدارنده )ق.ت مقرر داشته چنین دارندر ای    247ماده   .4

از ماده   این قسمت  باید توجه داشت  این قانون    به موجب( نسخ شده است زیرا  1315مصوب  )مقررات وکالت    به موجبق.تجارت    247دارد. 
یا باید اصیل باشد یا نمایندر قانونی یا وکیل دادگستری باشد. در  در قضیه فوق چنین وکیلی که وکیل دادگستری   ه حالی ک  اقامۀ کننده دعوی 

 اقامۀ دعوی ندارد.  حّق  تنیس
. حال بحث این است که اگر پس از ظهرنویسی جهت  رودمی ه از بین تمقررات قانون مدنی، عقد وکالت به فوت و جنون و سف به موجب دانیممی .5

در اختیار او قرار گرفته حق انجام  ظهرنویسی، سند تجاری    از طریقنون یا سفیه شود آیا وکیلی که  موکل( فوت کند یا مج )وکالت، ظهرنویس  
در خصو  عدم تأدیه و    تواندمی لی کماکان  اقدامات قانونی را خواهد داشت یا خیر؟ بعضی از حقوقدانان حقوق، تجارت معتقدند بله چنین وکی 

گواهی عدم پرداخت اقدام کند و عدم پرداخت مقید به زمان محدودی هستند و اگر بگوییم وکالت از بین رفته و وکیل حق اقدام ندارد این    اخذ
 امر به ضرر دارنده سند یا وراث او خواهد بود. 

 اسناد تجاری:  مسؤولیت
سفته و صادرکننده    صادرکننده،  گیربرات ویس چک،  نبرات دهنده، ظهرنویس برات، ظهرنویس سفته، ظهر   مسؤولیتدر این قسمت هدف ما بررسی  

 . باشدمی شعار اال فوق  مسؤولینضامن هر یک از  مسؤولیتچک و  صادرکننده چک و 
 برات:  صادرکنند  مسؤولیت

 قبولی دارد.  مسؤولیت صادرکنندهکه در این دوره  سررسیدقبل از  -الف
 پرداخت دارد. مسؤولیت ه صادرکنند دورهکه در این   سررسیدپس از  -ب

نحو   صادرکنندر قبولی    مسؤولیت بدین  براتبرات  اگر  نکول، دارندر  یگ است که  اعتراض  از  نمود، پس  را نکول  برات  به ماده    تواندمی ر،    237مستندًا 
 .شودمی برات حال  ندهد   دهنده مراجعه نموده و تقاضای ضامن نماید و اگر ضامن.تجارت به برات ق

پس از اعتراض عدم تأدیه   روجه برات را پرداخت ننمود. دارند گیربرات ، سررسیدبرات نیز بدین نحو است که چنانچه در  صادرکنندرپرداخت  مسؤولیت
ماده    تواندمی به  علیه    249مستندًا  برات  وجه  مطالبۀ  جهت  علیه    صادرکنندهق.تجارت  دعوی  اقامۀ  برای  اما  نماید  دعوی  برات    صادرکننده اقامۀ 

 قرار داد:   موردتوجه بایستی فرازهای ذیل را 
 تأمین ننموده است: گیربرات نزد  برات محل برات را در   صادرکنندر-الف

و  اعتراض عدم تأدیه در موعد قانونی و  خص را در  خواه دارندر برات وظایف قانونی خود    ،و پس از اعتراض عدم تأدیه   سررسید در این مورد پس از  
اقامۀ دعوی نموده و    صادرکننده در این فرض علیه    تواندمی دارنده    درهرحال  وده باشد و خواه عمل ننموده باشداقامۀ دعوی در موعد قانونی عمل نم

 وجه برات را مطالبه نماید. 
 باشد: تأمین نموده   گیربراتد زبرات محل برات را در ن  صادرکنندر -ب

برات را دارد که به وظایف    صادرکنندر ، وجه برات را به دارنده نپردازد، دارنده در صورتی در این فرض حق اقامه دعوی علیه  سررسید در    گیربرات   هرگاه
 قانونی خود عمل نموده باشد. وظایف دارنده از قرار ذیل است: 
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برات به رؤیت باشد اقدام مقتضی در طرف    سررسید   ق.تجارت و چنانچه   280، مستندًا به ماده  سررسید روز از    10اعتراض عدم تأدیه در ظرف   .1
 ق.ت  274برات مستندًا به ماده  یک سال از تاریخ صدور

 ق.تجارت. 287و  286سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد   2سال یا  1اقامۀ دعوی در ظرف  .2
 برات دهنده اثبات نماید محل برات را تأمین کرده است. اینکه : اصل بر آن است که برات دهنده محل برات را تأمین ننموده است مگر نکته
قبولی این    مسؤولیتقبولی خود را سلب نماید یا خیر؟ و در صورت درج شرط سلب    تواند مسؤولیتمی : آیا برات دهنده در هنگام صدور برات  سؤال

ن  مندرجاتبه    ایخدشه با درج این شرط هیچ    ازآنجاکهضعیتی دارد؟  شرط چه و بلکه فقط دارندر برات مزایای اعتراض    شودمی اساسی برات وارد 
پرداخت یعنی مزایای اعتراض عدم تأدیه    مسؤولیتاین فرض    درو    باشد میاالتباع  ین شرط صحیح و معتبر بوده و الزم . ا دهندمی نکول را از دست  

 همچنان پابرجاست. 
پرداخت چه وضعیتی    مسؤولیتخود را سلب نماید یا خیر؟ و به عبارت دیگر شرط سلب    مسؤولیت  تواندمیهنگام صدور برات  : آیا برات دهنده  سؤال

ه  یک الش   صورتبه برات را قبول نکند این سند    گیربراتچنانچه  زیرا چنانچه این شرط معتبر قلمداد گردد    باشد میدارد؟ باید گفت این شرط باطل  
به    تواندنمی طرف دیگر    ازمراجعه کند زیرا او برات را قبول نکرده است و    گیربراتبرای مطالبۀ برات به    تواندنمی   طرفیک درخواهد آمد زیرا دارنده از  

سند تجاری برات به    شودمیپرداخت خود را سلب نموده است فلذا چون چنین شرطی موجب    مسؤولیتبرات دهنده مراجعه نماید زیرا برات دهنده  
 صورت یک الشه درآید بنابراین شرط باطل است.

 ظهرنویس برات:  مسؤولیت
 : باشد میبرات دهنده شامل دو دوره   مسؤولیتظهرنویس برات نیز همانند  مسؤولیت

 . سررسیدو دورر دوم، پس از  سررسیددوره اول، قبل از 
اول  دارای  دورر  برات    مسؤولیت، ظهرنویس  آورد،    اینکهیعنی    باشدمی قبولی  به عمل  نکول  اعتراض  برات  و دارندر  نکول شد  برات  در  اگر  دارنده 

 به ظهرنویس جهت مطالبۀ ضامن مراجعه نماید.   تواندمی ق.ت  237اعمال ماده 
عدم تأدیه به    پردازد و دارنده اعتراض، وجه برات را نگیربرات،  سررسیدیعنی چنانچه در    باشد میپرداخت    مسؤولیتظهرنویس در دورر دوم    مسؤولیت

  پذیر امکانق.تجارت علیه ظهر نویس نیز اقامۀ دعوی نماید اما اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس زمانی    249در اعمال ماده    تواندمی عمل آورد، دارنده  
 است که دارنده و به وظایف خود عمل نماید. وظایف دارنده از قرار ذیل است: 

صدور برات  به رؤیت اقدام مقتضی ظرف یکسال از تاریخ   هایبراتق.تجارت و در مورد    280مطابق ماده  سررسیدروز از  10ظرف  اعتراض عدم تأدیه -1
 ق.ت  274مطابق ماده 

 ق.ت  287و  286ورد مطابق مواد مبرحسب  سال  2یا  سال 1ظرف  دراقامۀ دعوی  -2
 اگر دارندر به یکی از وظایف خود عمل ننماید حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویسان را ندارد. 

 . باشدنمی : در مورد ظهرنویسان بحث از تأمین و عدم تأمین محل برات مطرح نکته
آیا ظهرنویسؤال د   مسؤولیتشرط سلب    تواندمی برات    س:  در باب سلب    ررا  به شرحی که  با توجه  یا خیر؟  نماید  برات    مسؤولیتبرات درج  قبولی 

 دهنده گفته شد در مورد ظهرنویسان نیز درج چنین شرطی صحیح است.
بنابراین با این شرط دیگر    باشد میاست و آن برات دهنده    مسؤول پرداخت، باز برات دارای یک    مسؤولیتشرط سلب    تواندمی : آیا ظهرنویسان  سؤال

ظهرنویس حقوق    گویند مییس سفته و ظهرنویس چک نیز صادق است. اصطالحًا  این شرط در مورد ظهرنو)  آیدمیبرات به صورت یک الشه در ن
 ( خود را  مسؤولیتخود را منتقل نموده است نه 

 
 ظهرنویس سفته:  مسؤولیت
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از پرداخت وجه سفته امتناع ورزد، دارنده پس    سررسیددر    ( متعهد)سفته    صادرکننده یعنی چنانچه    باشدمی پرداخت    مسؤولیت ظهرنویس سفته دارای  
دارنده به وظایف قانونی خود عمل    اینکهاقامۀ دعوی نماید مشروط بر    یسق.تجارت علیه ظهرنو   249در اعمال ماده    تواندمی از اعتراض عدم تأدیه  

 دارنده از قرار ذیل است:  وظایف  ...  باشدنموده 
  309و    274ه به مواد  با توّج   های عندالمطالبه در مورد سفته قانون تجارت و    280مطابق مادر    از سررسیدروز    10در ظرف  اعتراض عدم تأدیه    .1

 .ز تاریخ صدور سفتهاسال  1ظرف  در  قانون تجارت اقدام مقتضی 
قانون تجارت هرگاه دارنده به یکی از    287و    286بر حسب مورد مطابق مواد    از تاریخ اعتراض عدم تأدیهظرف یک یا دو سال  اقامۀ دعوا    .2

 عمل نکند حّق اقامۀ دعوا علیه ظهرنویس  سفته را نخواهد داشت.وظایف خود 
 ظهرنویس چک:  مسؤولیت

به وظایف    کهدرصورتییعنی چنانچه چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، دارنده چک    باشدمی ت  خپردا   مسؤولیت ظهرنویس چک دارای  
 قانونی ذیل عمل نموده باشد حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس چک خواهد داشت: 

 ت. ق.تجار  317و  315ماه از تاریخ صدور چک برحسب مواد  4روز یا  45روز یا   15گواهی عدم پرداخت ظرف  اخذوظیفه اول: 
ه دارندر چک به یکی از  چنانچق.تجارت.    314و    287و    286سال تاریخ برگشت چک مطابق مواد    2سال یا    1وظیفۀ دوم: اقامۀ دعوی در ظرف  

 الشعار عمل ننموده باشد در این صورت حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس را نخواهد داشت.ا وظایف فوق 
 برات:  گیربرات  مسؤولیت

علیه    تواندمیدارنده    درهرحال، خواه دارنده به وظایف خود عمل بکند خواهد نکند  باشدمی در برات مدیون اصلی این سند تجاری    گیربرات   ازآنجاکه
 باشد.( ر برات را قبول گیاست که براتمشروط بر آن  گیربرات  مسؤولیتباشد )نمیالزامی  ر رعایت مواعد گیبرات در مورد ر اقامۀ دعوی گیبرات

 سفته:   صادرکنند  مسؤولیت
سند  ازآنجاکه اصلی  سفته،    مدیون  دا باشدمی   سفته   صادرکنندرتجاری  خواه  وظایف  نر ،  به  بکند ده  عمل  خود  نکنند،   قانونی  به    حق  خواه  مراجعه 

را   صادرکنندر  به    بنابراین   ؛ دارد  سفته  الزامی    صادرکنندر برای مراجعه  رعایت مواعد  اعتراض عدم  باشدنمی سفته  توجه داشت بدون  باید  . همچنین 
یا    صادرکنندریم علیه  توانمیتأدیه   برای اعتراض    ایفایده است مثاًل مواعد منقضی گردیده و هیچ  برات اقامۀ دعوی کنیم. محتمل    گیربرات سفته 

بدون تودیع خسارت    تواننمی به ظهرنویس مراجعه کرد و از طرف دیگر    تواننمی عدم تأدیه مترتب نباشد یعنی به دلیل انقضاء مواعد از یک طرف  
 . باشدنمی عدم تأدیه   ( اعتراض)مین خواسته نمود. در این صورت نیازی به واخواست أاحتمالی درخواست صدور قرار ت

 چک:  صادرکنند  مسؤولیت
موعد قانونی و    گواهی عدم پرداخت در  اخذخصو     در  ظایف خوددارنده به و  خواه .باشدمی تجاری    چک مدیون اصلی این سند   صادرکنندر  ازآنجاکه

باشد،   ننموده  عمل  خواه  و  باشد  نموده  عمل  قانونی  موعد  در  دعوی  بخواهد    صادرکننده به    تواندمیدارندر چک    درهرحال اقامۀ  که  زمانی  هر  در 
 مراجعه نموده و علیه او اقامۀ دعوی نماید. 

است  نکته یادآوری  به  فوق   در صورت: الزم  مواعد  رعایت  ماده  عدم  آخر  قسمت  مطابق  که    315االشعار،  سببی  به  وجه چک  چنانچه  ق.تجارت 
را در   وجه چک،  صادرکنندرنیز در محکمه مسموع نیست. برای مثال اگر   صادرکنندهاست از بین برود. دعوی دارندر چک علیه  علیه محال مربوط به 

صادر گردد، در این صورت دارنده    علیه محال اقدام ننماید و بعدًا حکم ورشکستگی  تأمین نموده باشد ولی دارندر چک در مواعد قانونی  علیه محال نزد  
 گردد.  علیهمحال نخواهد داشت و باید داخل در صف غرماء   صادرکننده حق اقامۀ دعوی علیه 

 ضامن:  مسؤولیت
  همچنان که چک باشد،    صادرکنندر سفته یا    صادرکنندر یا    گیر براتعنه ضامن،  ضامن کیست؟ اگر مضمونباید دید مضمون    مسؤولیت   ی برای بررس

نیز رعایت    آنها، برای مراجعه به ضامن  باشد نمیرعایت مواعد شرط    (چک  صادرکنندرسفته،    صادرکنندر،  گیربراتمسؤول ) برای مراجعه به این سه  
مدیون اصلی رعایت مواعد مقرر    که برای مراجعه به ضامن   باشد میخود مؤید این امر    1374در سال    ایجادشده مواعد شرط نیست. رمی وحدت رویه  
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باشد،  ؛  باشد نمی آور  الزام  ق.ت  274و    287و    286و    280  در مواد به ظهرنویس    همچنان کهاما چنانچه ضامن، ضامن ظهرنویس  برای مراجعه 
ضامن در خصو  رعایت مواعد    مسؤولیت  آنکه. خالصه باشدمیرعایت مواعد شرط است، برای مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز رعایت مواعد شرط  

 . باشدمیعنه او مضمون  مسؤولیتکار 
 خود صادرکنندر برات گفته شد.  مسؤولیت  در خصو ن مواردی است که امبرات ه صادرکنندر ضامن  مسؤولیت

 تفاوت پرداخت در اسناد تجاری و مدنی: 
نماید.   .1 را احراز  اداء دین باید هویت دائن  در مورد اسناد تجاری در وجه حامل، مدیون سند تجاری    آنکهحال در اسناد مدنی، مدیون در هنگام 

 لزومی نیست که هویت دارندر سند تجاری را احراز نماید. 
چنانچه مدیون    با توجه اسناد تجاری    در مورد  آنکهحال پرداخت دین را تقسیط نماید،    تواندمی.مدنی حاکم  ق  277ی با توجه به ماده  مدندر امور   .2

به   ملزم  طلبکار  نماید  پرداخت  را  بدهی  از  قسمتی  ماده    اخذبخواهد  به  توجه  با  تجاری    آنکهحال .  باشدنمیق.مدنی    277آن  اسناد  مورد  در 
 . باشدمی ق.تجارت مکلف به تمکین  268چنانچه مدیون سند بخواهد قسمتی از وجه سند را بپردازد، دارندر سند با توجه به ماده 

اما چنانچه در اسناد    کندمی به حقوق طلبکار وارد ن  ایخدشه چنانچه در امور مدنی طلبکار برای پرداخت دین به مدیون مهلت دهد، این امر   .3
پرداخت وجه سند به مدیون مهلتی بدهد، محتمل   امر موجب تضییع حقوق دارندتجاری دارنده سند جهت  این  ه سند تجاری گردد زیرا  است 

و سفته(  برات    در مورد )در مورد چک( و اعتراض عدم تأدیه  )گواهی عدم پرداخت    اخذ که اگر اسناد تجاری در مواعد مقرر منجر به    دانیممی
 ده سند تجاری حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویسان نخواهد داشت. نر نگردند، دا 

بپردازد برائت ذمه حاصلمی نماید زیرا گفته شد پرداخت دین در امور مدنی با احراز    سررسیدچنانچه مدیون در امور مدنی بدهی خود را قبل از   .4
د محتمل است در مقابل دارندر واقعی  بپرداز سند تجاری، وجه آن را    سررسیداما در اسناد تجاری مدیونی که قبل از    آیدمیهویت دائن به عمل  

به    10/7/99یابنده این سند تجاری در تاریخ   کندمیآن را گم    1/7/99سند تجاری در  باقی بماند. برای مثال دارندر    مسؤول آن سند، همچنان  
بوده است.    99/ 1/11سند تجاری    سررسید این.  داردمی ون اصلی مراجعه نموده و با بخشیدن مقداری از وجه سند، مابقی آن را دریافت  یمد

تاریخ   در  واقعی سند  پرداخت    3/7/99دارندر  از  بر جلوگیری  مبنی  موقتی  دادگاه دستور  از  روز  و همان  نموده  مراجعه  دادگاه  سند    وجهانبه 
است  . در این صورت مدیون سند تجاری مکلف  گرددمی حکم به نفع خواهان در ماهیت امر نیز صادر    1/2/99و در تاریخ    نمایدمی  اخذتجاری  

تجاری وجه آن را    سررسیدق.تجارت مدیونی که قبل از  256مستندًا به ماده   گرددمیدیه نماید. مالح ه را دوباره به دارنده واقعی تأوجه این سند 
آن سند صادر  ری از پرداخت وجه  یگصالحه، دستور موقتی مبنی بر جلو از دادگاه    سررسیدزیرا قبل از    نمایدنمیتأدیه نموده، برائت ذمه حاصل  

 گردیده است. 
 

 : ضمانت
طلبد. این نص مطابق  در حقوق ایران در صورت تعدد مسؤولین اصل بر مسؤولیت مشترک است. مسؤولیت تضامنی استثناء بر اصل بوده و نص می

ضمانت در حقوق    انسته است.اصل  نقل ذمه به ذمه را مفروض د  403مادر    ق.تجارت محتمل است نّص قراردادی باشد و یا نّص قانونی.  403مادر  
انتقال مسؤولیت است چراکه ض م  تجارت با ضمانت در حقوق مدنی از حیث اصل و استثناء تفاوتی با هم ندارند؛ یعنی اصل بر نقل ذمه به ذمه و 

ذیرفته است وااّل در صورت تصریح در قانون یا قرارداد، تضامن را پ  403)تضامن به مفهوم عام( استثناء و مستلزم تصریح است، به نحوی که مادر  
را مفروض دانس به عّلت کثرت  مسؤولیت نقل  البته  بر تضامن در حقوق تجارت  های تضامنی  تصریح ته است؛  را  به غلط اصل  قانون برخی  شده در 

است چراکه به    َعنه، اصل به تضامن )به مفهوم خا ( از سویی در صورت تصریح بر ضمانت ضم در باب نحور رجوع به ضامن و مضمون    اند.دانسته
 َعنه و سپس رجوع به ضامن مستلزم تصریح در قانون یا قرارداد دانسته شده است.مضمون   رجوع به  ای اّوالً ضمانت وثیقه  402ب مادر موج

یمانکار به تعهد  نمایند. چنانچه این دو پنّص قراردادی مثل اینکه دو پیمانکار با کارفرما برای احداث یک پل در ظرف یک سال قراردادی منعقد می
می  کارفرما  ننمایند.  عمل  مقرر  موعد  در  قرارداد  خود  انعقاد  هنگام  در  چنانچه  اما  کند  مراجعه  آنها  از  یک  هر  به  نصف خسارت  مطالبۀ  برای  تواند 

ت تضامنی منبعث  پیمانکاری، شرط تضامن درج شده باشد در این صورت هر یک از پیمانکاران در قبال کل خسارات مسؤول خواهند بود. مسؤولی
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ت اسناد  در  یعنی  در  های تضامنی می یعنی شرکت   « ق.تجارت  116ماده  »جاری و مسؤولیت تضامنی موجود  باید توجه داشت هرچند که هم  باشد. 
رد. بدین  توجه داشت بین این دو مسؤولیت تضامنی تفاوت وجود دا  یدمسؤولیت تضامنی حاکم است اما باهای تضامنی، اسناد تجاری و هم در شرکت 

باشد.  آنکه در اسناد تجاری مسؤولیت تضامنی است اما محدود می های تضامنی مسؤولیت هم تضامنی است و هم نامحدود حال نحو که در شرکت 
د  های تضامنی آن است که شرکت تضامنی بدهکار و یا ورشکسته گردد و دارایی آن کافی برای دیون خو من ور از تضامنی بودن مسؤولیت در شرکت 

های تضامنی آن است که نباشد هر یک از شرکاء در قبال کل بدهی شرکت مسؤولیت تضامنی دارند و من ور از نامحدود بودن مسؤولیت در شرکت
نمی  به شرکت  این شرکت در هنگام ورود  قبال چه مبلغی مسؤولیت تضامنی را میشرکای  به عبارت  دانند که در  این مسؤولیت  پذیرند  دیگر سقف 

 میلیون و یا اصاًل بدهکار نخواهد شد.  100میلیون یا  10دود است چون معلوم نیست که آیا شرکت یک میلیون تومان بدهکار خواهد شد یا نامح
تواند از باب  من ور از تضامنی بودن مسؤولیت در اسناد تجاری آن است که اگر مدیون سند تجاری در سررسید وجه سند را پرداخت نکند دارنده می

ست  من علیه همۀ مسؤولین اعم از صادرکننده، ظهر نویسان و ضامنین اقامۀ دعوا نمایند و من ور از محدود بودن مسؤولیت در اسناد تجاری آن ا تضا
را می  قبال مبلغ مندرج در سند تجاری، مسؤولیت تضامنی  تجاری فقط در  اسناد  به مبلغ  که مسؤولین  اینکه سقف مسؤولیت محدود  یعنی  پذیرند 

 باشد. رج در سند تجاری میمند
شرکت  در  داشت  توجه  تضامنی  باید  مسؤولیت  رابطه  این  در  شرکاء.  و  طلبکاران  بین  است  حاکم  اول  رابطۀ  دارد:  وجود  رابطه  دو  تضامنی  های 

یند اما در رابطه دوم که بین  دلخواه خود، مراجعه نماتوانند برای مطالبۀ طلب خود به هر یک از شرکاء به فرماست یعنی اینکه همۀ طلبکاران می حکم
را   از شرکاء کل بدهی شرکت  اگر یکی  اینکه  بلکه مسؤولیت نسبی حاکم است یعنی  نیست  خود شرکاء حاکم است دیگر مسؤولیت تضامنی حاکم 

 الشرکه آنها را خواهد داشت. پرداخت نماید آن شریک حق مراجعه به سایر شرکاء به نسبت سهم
فرماست اما باید به خاطر سپرد مسؤولیت تضامنی در اسناد تجاری در مورد  که در اسناد تجاری مسؤولیت تضامنی حکمباید توجه داشت درست است  

 اعتماد است. در مورد مسؤولین متعدد عرضی مسؤولیت مشترک حاکم است.مسؤولین متعدد طولی، قابل 
 مثال برای مسؤولین متعدد طولی:

 آقای »الف«: صادرکننده سفته 
 «: ظهر نویس اول آقای »ب

 آقای »ج«: ظهر نویس دوم 
 آقای »د«: دارندر سفته 

دم  هرگاه آقای »د« در سررسید به مدیون اصلی سفته یعنی آقای »الف« مراجعه نماید ولی مدیون اصلی وجه آن را پرداخت نکند پس از واخواست ع
آقایان »الف و ب و ج« اقامۀ دعوی نماید. در این صورت دادگاه همه آنها را به نحو  تواند از باب مسؤولیت تضامنی علیه همۀ مسؤولین یعنی  تأدیه می 

 تضامن به پرداخت وجه سفته محکوم خواهد کرد.
لب به  نکته: در اینکه در این مثال گفتیم دادگاه از باب تضامن آقایان »الف و ب و ج« را محکوم خواهد کرد به آن دلیل است که کمکی در وصول ط

 ل کند. و شود اما این بدان معنی نیست که دارندر سفته بتواند سه برابر وجه سفته را وص طلبکار
به نحو تضامن محکوم می   به عبارت  این مثال  نفر را در  با  دیگر درست است که رد هنگام صدور حکم، دادگاه سه  اما در هنگام اجرای حکم  کند 

 د شد. االجراء خواهوصول مبلغی معادل وجه سفته حکم موقوف 
 مثال برای مسؤولیت متعدد عرضی:

توان علیه »الف، ب و ج« اقامۀ دعوی نماید. در این  آقایان »الف، ب و ج«: صادرکننده سفته< چنانچه وجه سفته در سررسید پرداخت نگردد می 
1صورت مسؤولیت آنها مشترک است یعنی اینکه در این مثال هر کدام از آنها به پرداخت 

3
 ند شد. وجه محکوم خواه 

 اند: مثال برای موردی که مسؤولین متعدد طولی و عرضی باهم جمع شده
 آقایان »الف و ب«: صادرکننده سفته
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 آقایان »ج، د و ه«: ظهرنویس اول
 آقای »و«: ظهر نویس دوم 

 آقای »ک«: دارندر سفته 
مۀ مسؤولین اقامۀ دعوی نماید و دادگاه هر یک از آنها به شرح  توانند علیه ه اگر این سفته در سررسید منجر به واخواست عدم تأدیه گردد دارنده می

 ذیل محکوم خواهد کرد: 
با سایرین، هریک از آقایان »ج و د و ه« هر کدام به  1هر یک از آقایان »الف و ب« هر کام به نصف وجه سفته به نحو تضامن 

4
وجه سفته به نحو    

 گردند.تضامن با سایرین محکوم می
 سؤال: چنانچه صادرکنندگان سند تجاری متعدد باشند هر کدام چه مسؤولیتی دارند؟ 

 هیچ مسؤولیتی ندارند.  -الف
 مسؤولیت مشترک دارند.  -ب ✓

 مسؤولیت تضامنی دارند.  -ج
 کدام هیچ  -د

کنند. اگر وجه سفته در سررسید  بعدًا آن دو را ظهرنویسی کرده به شخص دیگری منتقل می ای در وجه آقایان »الف، ب« صادرشده،  سؤال: سفته 
 پرداخت نگردد. 

 آقایان الف و ب هیچ مسؤولیتی ندارند.  .الف
 هر کدام در قبال کل وجه مسؤولیت تضامنی دارند. . ب

 مسؤولیت مشترک دارند. . ج ✓
 کدام د. هیچ 

 متعدد باشند: سؤال: هرگاه مسؤولین اسناد تجاری 
 هر کدام مسؤولیت مشترک دارند.  -الف

 هر کدام مسؤولیت تضامنی دارند.  -ب
 کدام مسؤولیتی ندارند. هیچ  -ج ✓

 صادرکننده مسؤولیتی ندارد.  -د
 ها به این صورت است.عنوان نماینده هستند. در همۀ شرکت ان بهر فقط شرکت مسؤول است زیرا مدی 

 کند مسؤولیت حقوقی متوجه کیست؟ سؤال: هرگاه مدیر شرکت چکی صادر 
 مدیر و شرکت به نحو تضامن -الف ✓

 مدیر -ب
 شرکت  -ج
 کدام مسؤولیتی ندارند. هیچ  -د

 قانون چک بیان شده است.  19نکته: این حکم استثنائی در ماده 
 
 

 (1318ر  تصفیه اقانون اد 60تا  1ق.ت /   575تا  412)موارد  ورشکستگیفصل چهارم: 
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شخص حقیقی باشد و محتمل است شخص حقوقی باشد در مواردی که تاجر شخص حقوقی    . تاجر محتمل است باشدمی   ورشکستگی ناظر به تجار 
همچنین مدیران و کارمندان آن شخص حقوقی به  .  گردندمی عضو بودن تاجر قلمداد ناست باید توجه داشت اعضای آن شخص حقوقی به دلیل  

زیرا تنها مالک برای تاجر قلمداد شدن، اشتغال به یکی از اعمال تجاری موضوع    گردندمی دلیل مدیر و کارمند شخص حقوقی بودن تاجر قلمداد ن 
 .گردندمی انتفاعی تاجر فرض ن غیر   مؤسساتند. برای مثال باشنمی باید توجه داشت همۀ اشخا  حقوقی تاجر    .باشدمی  .تق  2ماده 
. اعسار بر دو نوع است: اعسار برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار برای معافیت  کندمی غیر تاجر مقررات اعسار حکومت    در مورد :  نکته

ن پذیرفته  مطلقًا  اعسار  دعوی  تاجر،  از  به  پرداخت محکوم  هزینۀ  شودمی از  پرداخت  از  معافیت  برای  خواه  برا ،  خواه  و  باشد  از  دادرسی  معافیت  ی 
 . باشدمیتاجر فقط مقررات ورشکستگی جاری   در موردپرداخت محکوم به. 

 شرایط صدور حکم ورشکستگی: 
 تاجر بودن  .1

اشتغال به یکی از  مالک تاجر بودن فقط  .  باشدمیبودن    ر جدر دفتر ثبت تجاری مالک تا  نامثبت نه داشتن کارت بازرگانی مالک تاجر بودن است و نه  
. الزم به یادآوری است برای تاجر قلمداد نمودن شخص الزم نیست که شغل انحصاری شخص  باشدمی.ت  ق  2اء شده در ماده  اعمال تجاری احص 

ت برای تاجر  .ق  1اعمال تجاری باشد، مطابق ماده    اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد بلکه همین که شغل معمولی شخص اشتغال به یکی از
باید آن کارمند را    باشد اگر کارمندی همه روزه بعد از ظهرها به یکی از اعمال تجاری اشتغال داشته    اینکه . مثل  باشدمی قلمداد نمودن شخص کافی  

 تاجر فرض نمود. 
 توقف در پرداخت دیون:  .2

موجب    تواندنمی توقف در اجرای سایر تعهدات غیرپولی  است که تاجر در تأدیه دیون خود توقف حاصل نماید.  نآ  ورشکستگیر حکم شرط دیگر صدو 
شخصی در قبال دیگری تعهد به    مثل اینکهاین تعهد غیرپولی به پول تبدیل گردد و تاجر آن پول را تأدیه ننماید    اینکهورشکستگی تاجر شود مگر  

تاجر( در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند چنانچه تعهد از ناحیه دیگری به حکم دادگاه  )آن شخص    هرگاهد.  طبقه نمای  10احداث یک ساختمان  
 موجب صدور حکم ورشکستگی تاجر بشود.  تواندمیورزد این امتناع   امتناعاجرا شود ولی تاجر از پرداخت هزینۀ احداث ساختمان 
 بارت است از:سؤال: شرایط الزم و کافی برای تحقق ورشکستگی ع

 تاجر بودن  ×
 تاجر زنده و توقف  ✓

رف  توقف  ×  ص 
 صرف  توقف  تاجر  زنده، آن هم به عّلت عدم کفایت دارایی  ×

از    412شرط است؛ مادر    عدم تأدیه و    توقف شرط نیست؛    عدم تکافو  نزدهحرفی  از  عّلت توقف  زده است؛ توقف در زمان  حیات شرط    توقف ؛ حرف 
از ص    است؛ صدور   است  دارد. ورشکستگی عبارت  از آن وقت  بعد  تا یک سال  نیست  زمان حیات شرط  نه  حکم در  زمان  حیات  در  تاجر  توقف   رف  

نیز تا    بعد از فوت  اوتواند  و می   منتهی به حکم ورشکستگی شود  در همان زمان حیاتتواند  ممات! پس، توقف  تاجر  زنده را ورشکستگی گویند که می 
ن ر می به  )البته  به صدور حکم ورشکستگی شود  نه خود  رسد مهلت یک یک سال منتهی  و  برای درخواست صدور حکم ورشکستگی است  ساله 

سی طلب و دیون   که ممکن است برر رشکستگی نباید مهلت قرار داد چرا صدور حکم ورشگستگی یعنی منطقی این است که برای رسیدگی و صدور و 
 . است( برای صدور رأیساله یک ورشکسته سه سال طول بکشد البته به موجب نّص قانون، مهلت یک 

 بودن است. بودن  تاجر اشاره نشده است و آن را مطلق به کار برده است، فرض بر زنده نکته: در سؤاالتی که به زنده 
 : اصل این است
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 : استثناء این است

 
و  ا  تعاونی  تاجرتحادیۀ  ولو غیر  تجاری    ( 1394)مصوب    یالم  یهایت محکوم  یاجرا   رنحوقانون    15مادر    مطابق  هر شخص حقوقی  اینکه کار  با 

دادخواست اعسار از  »گه:  شوند )مثل مدرسۀ فوتبال، مؤسسه هنری، مؤسسه آموزشی و ...(. مادر اخیرالذکر میکنند مشمول ورشکستگی مینمی 
  خود را درخواست کنند.   یبه امر ورشکستگ   یدگیرس   ید اعسار باشند با  ی  عکه مدّ   یدر صورت   اشخا    ین شود. ا ینم  یرفته پذ  ی ا  حقوقتجار و اشخ

از سو   :تبصره اعسار  به    یاشخاص  یا   یاشخا  حقوق  ی اگر دادخواست  اخطار  بدون  دادگاه  دادگاه مسلم است طرح شود،  نزد  آنها  بودن  تاجر  که 
و  دادخواست  رّد  قرار  م  یخواهان،  صادر  مادر    «کند.یرا  خالف  بر  مقرره  نمی   512این  را  اعسار  دادخواست  تجار  از  فقط  که  از  ق.آ.د.م  پذیرفت 

  نی بر ق.ت مب  412و آنها را ملزم به ورشکستگی نموده است چراکه مالک مادر  اشخا  حقوقی ولو اینکه تاجر نباشد نیز اعسار را نپذیرفته است  
این به  باید قائل  نادیده گرفته است  را  مگر   شرط ورشکستگی است  ،بودنشد که به صورت مطلق توقف و تاجر   تاجربودن  شخص در ورشکستگی 

 تصریح به شخص حقوقی شده باشد.
 است. معسرشود  متوقفکه  شخص حقیقی غیرتاجرپس فقط 

 

تاجر زنده+توقف (ّلَسمُفَ)ورشکستگی 

غیرتاجر+توقف (مُفّلِس)اعسار 

اعسار= تاجر+توقف در مورد کسبۀ جزء

اتحادیه تعاونی . 1

هر شخص حقوقی ولو غیر تاجر. 2
یورشکستگ= غیرتاجر+توقف 

شخص

حقیقی
ورشکسته= توقف + تاجر 

«اعسار»= توقف + غیرتاجر 

حقوقی
ورشکسته= توقف + تاجر 

تهورشکس= توقف + غیرتاجر 
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تاجر( نیز شرط است؟ هیأت  ) کافی نبودن دارایی شخص    اینکهوجه نقد برای صدور حکم ورشکستگی کافی هست یا    ۀ تأدیتوقف در    رف  آیا ص  :  سؤال
توقف    رف  ص  .تجارت  ق  412ه به ماده  مالک ورشکستگی تاجر را با توّج   صادر گردیدهعمومی دیوان عالی کشور در یک رمی اصراری که به اتفاق آراء  

 قلمداد نموده است.  در پرداخت
 های حکم ورشکستگی: ویژگی 
 باشد.ق.ت دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر می   415مرجع صالح برای صدور حکم ورشکستگی طبق مادر  .1
 گردد.، و در زمانی که هنوز قطعیت نیافته است، اجرا میحکم ورشکستگی نیاز به قطعیت ندارد .2
 شود.حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می .3
 حکم ورشکستگی مشمول قاعدر فراغ دادرس نیست.  .4

 ق.ت(   416تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی: )ماد   
تاریخی است که در حکم ورشکستگی اعالم می تاریخ تو .1 تاریخ در تأدیۀ دیونش دچار توقف شده  قف:  این  از  تاجر  این که  بر  گردد، مبنی 

 است.
 باشد. تاریخ ورشکستگی: تاریخ صدور حکم ورشکستگی و ورشکسته محسوب شدن تاجر می  .2

 تأثیر ورشکستگی در دیون تاجر:
 شود.ایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به دیون حال تبدیل می ق.ت دیون مؤجل تاجر با رع  421طبق مادر  .1
د براتی صادر کرده و قبول  2ای صادر کرده باشد،  د سفته 1ق.ت در صورتی که تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی:    422بر اساس مادر   .2

آن  3نشده،   مبلغ  ورشکستگی  از حکم  بعد  باشد:  نوشته  قبولی  براتگیر  عنوان  به  را  براتی  حال  د  ورشکسته  تاجر  به  نسبت  برات  یا  سفته 
باشند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، مبلغ سفته یا برات  گردد و سایر اشخاصی که مسؤول تأدیۀ وجه سفته یا برات میمی

 را نقدًا بپردازند یا تأدیۀ آن را در موعد آن تأمین نمایند. 
 تجاری باشد.  معاملۀ ین محتمل است ناشی از معاملۀ مدنی یا : برای صدور حکم ورشکستگی تاجر، دنکته
قابلیت اعمال خود را از دست داده است.    1319حسبی مصوب    ر قانون امو  274ماده    به موجب   1311مصوب    ق.ت  412: قسمت آخر ماده  نکته

تا یک  اشته: حکم ورشکستگی تاجری که حین مقرر د  .ت ق  412قسمت آخر ماده   و    باشدمی   صدور قابل    سال پس از فوت نیز الفوت متوقف بوده 
 متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است. کهدرصورتیمقرر داشته: تصفیۀ ترکۀ متوفی . امور حسبی ق  274ماده 

میلیون بدهی باشد در این صورت اصل تساوی    100میلیون دارایی اما    10بوده و فوت نماید و این تاجر دارای    حقیقیتاجر شخص   هرگاهبرای مثال،  
دیگر بعدًا  قانون امور حسبی    274طلب خود را دریافت خواهند داشت و با اعمال ماده  %  10حقوق بستانکاران رعایت گردیده و هر یک از طلبکاران  

 آن تاجر صادر گردد. ی نیست که حکم ورشکستگی نیاز 
 . باشدنمی قانون امور حسبی مطابق رمی وحدت رویه نیازی به صدور حکم ورشکستگی متوفی    274: برای اعمال ماده نکته

 چه اشخاصی صالحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند؟ 
 در تشکیالت فعلی دادگستری.  دادستانمقام قضایی یعنی   .1
 یک یا چند نفر از طلبکاران. .2
  باشد می ف به این کار نیز  .تجارت مکلّ ق  413ابق ماده  حکم ورشکستگی خود را دارد بلکه مطدرخواست صدور    حّق   تنهانه خود تاجر. خود تاجر   .3

دارایی و دفاتر تجاری خود را به دفتر    صورتحسابروز توقف خود را به دادگاه اعالم داشته و    3تاجر از تاریخ توقف بایستی در ظرف    اینکه یعنی  
 . باشدمی.تجارت محکومیت به مجازات ورشکسته به تقصیر اختیاری ق 542اید. ضمانت اجرای تخلف از این امر مطابق ماده  م دادگاه تسلیم ن

 
 حکم ورشکستگی: ن و  اجرای 
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ده و مفاد رمی  ، نیازی به صدور اجراییه نبواین صورت  درکه    دارد  می، حکم دادگاه یا از مواردی است که فقط جنبۀ اعالهادادگاه سایر احکام    در مورد 
شود. دادگاه پس از صدور رمی، خود به خود  اما در بیشتر مواقع برای اجرای رمی دادگاه بایستی اجراییه صادر    گرددمی یربط اعالم  دادگاه به ادارات ذ

اما در مورد احکام راجع به    باشدمی   لهمحکوم قطعیت حکم و درخواست    به منوط    ، اجراییه دادگاهبلکه صدور    کندمیدر هیچ صورتی اجراییه صادر ن
اجراء   درخواست  منت ر  دیگر  دادگاه،  ادارر    ماندنمی ورشکستگی،  که  شهرهایی  در  ورشکستگی،  حکم  صدور  از  پس  دادگاه  امور    تصفیه بلکه 

 ای تصفیه و در شهرهایی که ادارر تصفیۀ امور ورشکستگی وجود ندارد، دادگاه مدیر    نمایدمی ورشکستگی وجود دارد، امر تصفیه را به این اداره محول  
انتخاب   را  ناظری  یا  ق  440بل توجه آن است که مطابق ماده  اما نکته قا  کندمی تعیین نموده و عضو  یا در حکم ورشکستگی  .تجارت مدیر تصفیه 

.تجارت عضو ناظر در ضمن حکم ورشکستگی دادگاه ق  427اما با توجه به ماده    شودمیاز تاریخ صدور حکم ورشکستگی انتخاب    روز  5ظرف  نهایتًا  
 .شودمی تعیین 
ه مرحلۀ تجدیدن ر را طی نموده  ک بدون این  کندمیبدوی صادر    ه یعنی اینکه حکم ورشکستگی که دادگا  شودمی: حکم ورشکستگی موقتًا اجرا  نکته

 تجدیدن رخواهی مانع اجرای حکم نیست.  وقابلیت اجرایی دارد   دشبا
 ن و  اعتراض در مورد حکم ورشکستگی: 

 : دهدق.ت، قابلیت شکایت از حکم ورشکستگی را توضیح می  540تا  536مواد 
تاجر، تاریخ   ورشکستگی    تاریخ   ،و چنانچه تعیین ننماید  کندمی  دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف را تعیین .تق  416به ماده  با توجه  .1

ذینفعی  گرددمی توقف محسوب   هر  توقف    تواندمی.  تاریخ  به  توجهنسبت  طلب    ق.ت  538ماده  به    با  تصدیق  و  تشخیص  برای  که  زمانی  تا 
است شده  تعیین  مهلت  به    اعتراض  طلبکاران  نسبت  رسیدگی  برای  صالح  دادگاه  توقف نماید.  تاریخ  به  حکم    صادرکنندردادگاه    اعتراض 

 . باشدمیورشکستگی 
که تاریخ توقف تاجر در آن آمده است قابل اعتراض است. ممکن است حکم  جدا برای تاریخ توقف تاجر صادر    حکم اعالن ورشکستگیپس  

از  ( که این نیز قابل اعتراض است. این دو  حکمی که به موجب آن، تاریخ  توقف  تاجر در زمانی قبل از اعالن ورشکستگی تشخیص شودشود )
در خارج اقامت  و    در ایران مقیم باشند یک ماهکه    از طرف اشخاص ثالث اض است؛ اما  ظرف ده روز قابل اعتر   طرف تاجر ورشکسته

 قابل اعتراض است. داشته باشند دو ماه 
ا   ینفع ذاز طرف اشخاص  از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و    ید اعتراض باگه: »می   قانون تجارت  537ماده   در    یمندمق  یرانکه در 

است که احکام مذکوره    یخیمزبور از تار   یها مدت   یابتدا   ید در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آ  کهیی ماه و از طرف آنها  یک ظرف  
شود که یه خورده بخوایم دقیق نگاه کنیم ق.ت با ق.آ.د.م در  محسوب می   شخص ثالث،  ذینفع در حکم ورشکستگی« به نوعی  .شودیاعالن م

)البته تعریف از خود نباشه!( گفتم که تنها طریق  اعتراضی که اصاًل    کامل  آیین  دادرسی  مدنی  مالکریمیبسیار  جزو   ر  تعارض است چون د
 گر پرسیدند بگید  اما    ؛مهلت نداره »اعتراض شخص ثالث« است

ً
مهلت،    که  ق.تجارت   537اینجا توو مادر  اعتراض  ثالث مهلت نداره ااّل    اصوال

 !تعیین شده است
ش اینه که: »با توّجه به لزوم تسریع در انجام عملیات  کنه و خالصه هم همین ن ر رو تأیید می   3/4/1399مورب    789رمی وحدت رویۀ شمارر  

از جمله   و  تجارت وضع شده است  قانون  در  به ورشکستگی   فصل  تصفیه، مقررات خاصی  راجع  احکام  صادره  از  به طرق شکایت  مخصوصی 
گهی تحت همین عنوان اخ الزامی شده و در مادر  تصا  داده شده و آ قانون  537کردن  حکم  ورشکستگی  اعتراض  اشخا      ، همین  مبداء  
گهی( احکام راجع به ورشکستگیذینفع به نحو مطلق،   دانسته شده است و قرینۀ کافی  بر َنسخ  مقررات  خا   مذکور به موجب    تاریخ اعالن )آ

مؤخرالتصوی  قانون   عام   دادگاهب   مقررات   دادرسی  انقالب  آیین  و  عمومی  مدنی)های  امور  َنسخ،    (در  عدم   اصل   به  عنایت  با  و  ندارد  وجود 
احکام ورشکستگی،    اعتراِض کلیۀ اشخاِص ذینفع از مهلت مذکور در ماد   به  یادشده  537خارج  دادگاه  صادرکنندر    قانوِن  در 

 « .قابلیت استماه نداردحکم، 
 واخواهی: .2
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برای اشخا  مقیم ایران و دو ماه برای اشخا  مقیم خارج    روز  20ف  ظر   دش حکم ورشکستگی غیابی با  هرگاهیعنی اعتراض به حکم غیابی.  
نیز نفرستاده    ایالیحه ر نبوده و  یک از جلسات رسیدگی حاضهیچ غیابی حکمی است که خوانده در  . حکم  باشدمیغ، قابل واخواهی  از تاریخ ابال

  حکم ورشکستگی   صادرکنندرد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی واخواهی، دادگاه  ش اگی به خوانده ابالغ واقعی نشده باست و وقت رسید 
 . باشدمی

 تجدیدن رخواهی: .3
  باشد میقابل تجدیدن ر در دادگاه تجدیدن ر استان    ، دعاوی غیرمالی  همانند سایر  باشد می، راجع به دعوی غیرمالی  حکم ورشکستگی  ازآنجاکه

 . باشدمیروز یا دو ماه از تاریخ ابالغ حکم  20مورد  برحسبو مهلت تجدیدن رخواهی 
 

 :یستن یزو تم ینافقابل اعتراض و است یلذ یقرارها»قانون تجارت یکسری قرارها رو نام برده که نه قابل اعتراض است و نه قابل فرجام:   540مادر 
]مطالبددۀ  خددانواده او یددااعاندده بدده جهددت تدداجر ورشکسددته  یراجعه به تقاضا یقرارها. 2 .یهتصف یرمد یاعضو ناظر   ییرتغ  یا  یینراجعه به تع  یقرارها.  1

 یددافددروش اسددباب  یقرارهددا. 3 .ر آن را صددادر کنددد[چهارم صاحبان طلب برسد تا دادگاه قددرا بخشی از دارایی برای امرار معاش که باید به تصویب سه
. 5 .داردیرا مقددرر مدد  یددهفمطالبددات متنازع   یقبددول مددوقت یددارا موقتددًا موقددوف  یکه قرارداد ارفاق ییقرارها. 4 التجاره که متعلق به ورشکسته است.مال

 رده است.«خود صادر ک یتکه عضو ناظر در حدود صالح یاز اوامر  یتصادره در خصو  شکا یقرارها
اجازه مطروحه  یدر دعو  شخص ثالثبه عنوان ورود تاجر ورشکسته را    تواندیمحکمه هر وقت صالح بداند مگه: »: این ماده می420نکتۀ مادر  

تددازه »اجددازه« چدده « تاجر  ورشکسته اصاًل ثالث نیست که اجازه بدیم به عنوان ثالث بیاد در دعددوا! مدددیر  تصددفیه نمایندددر اون در دعواسددت! بعددد .دهد
رسه من ددور از اجددازر تواند به عنوان ثالث به داخل دعوا بیاد! به ن ر میای است؟! مگه نه اینکه در آ.د.م اینجوری بود که هر کس بخواهد میصیغه

ّ ثالث : مثاًل بخواهد بیاید دفاع کند؛ پس، نهااست ،ورود  ثالث، اجازر حضور  ورشکسته توسط دادگاه در جاهایی که الزمه
د ورود ثالث در آ.د.م مختص 

من ورش ورود  ثالددث  اصددطالحی نیسددت زیددرا اّواًل تدداجر  420طور با وجود شرایط قانونی پذیرش ورود ثالث اجباری است در نتیجه مادر است و همین
شددود )بدده نمایندددگی( و در ثددانی اجددازر اصاًل ثالث نیست بلکه طرف  اصلی  دعوا است که به جهت ورشکستگی توسط مدیر یا ادارر تصددفیه تعقیددب می

بودن آن دارد و حددال آنکدده پددذیرش ورود ثالددث، اجبدداری اسددت دادگاه، در صورت صالحدید برای مرود تدداجر بدده عنددوان وارد  ثالددث نشددان از اختیدداری
گیرد. با این وجود، خود تاجر الزم است صورت می الوصف مقصود از ورود  ثالث  تاجر، اجازر او در دادگاه است که غالبًا در مواردی که اخذ توضیح ازمع

جاز می  دانیم.در سؤاالت آزمون وکالت اگر از ورود ثالث تاجر پرسیده شده بود ورود ثالث او را به صالحدید  دادگاه م 
گهی خطاب به چهار دسته منتشر قانون ادارر تصفیه 24مطابق ماده : اداره تصفیۀ امور ورشکستگی نکته  . نمایدمی ، آ

 طلبکاران تاجر.  -الف
 بدهکاران تاجر.  –ب  
 ست. آنهانزد تاجر  اشخاصی که مال  -ج 
 ضمانت اجرای عدم مراجعه این اشخا  در ماده مذکور بیان شده است. نزد تاجر است.  آنها اشخا  که مال  -د 

 اقدام به جلب ورشکسته بنماید.  تواندمیرمسًا  ورشکستگی، اداره تصفیه امور  قانون ادارر تصفیه 21ًا به ماده : مستندنکته
 .خواهدمی، چنانچه توقیف تاجر الزم باشد، اداره تصفیه قرار توقیف را از دادگاه قانون ادارر تصفیه 21ًا به ماده : مستندنکته
به مواد مختلف قانون تجارت حکم ورشکستگی    د یا ابالغ گردد؟ با توجهار اعالن شوکستگی باید از طریق روزنامۀ کثیراالنتش: آیا حکم ورشسؤال

 اعالن گردد.  کثیراالنتشارباید از طریق روزنامه 
 نکته: حکم ورشکستگی، غیر مالی است. در قانون تجارت نگفته که این حکم، قابل فرجام است در ق.آ.د.م هم نگفته است. 

 ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال: 
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شود  )چه آنچه در مّدت ورشکستگی عایدش می  ممنوع از مداخله در اموال خود .تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر  ق  418مطابق ماده  
 . باید توجه داشت:شدبامی  شود(چه آنچه از طریق ارث عایدش می

  از طریق مثاًل  رسدمیاهد بود که بعدًا به دست تاجر شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خو  تنها نه ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود،  .1
ت  پرداخ  مسؤولکه هر بدهکاری با تمام دارایی خود    ستا   ای اصل وحدت دارایی آن. اقتض طلبدمیارایی این امر را  ای اصل وحدت دض تارث اق
 ارث به تاجر رسیده جزو دارایی تاجر است.  به موجبو مالی که  باشد خود می هایبدهی 

شود  َبری با ارثیه تفاوت دارد: به واسطۀ منع مداخله، منع از ارث نمیشود؟ ارث همین که حکم ورشکستگی صادر شد، تاجر از ارث محروم می 
ارادی    امور  مالی   امور غیرخود  ورشکسته است، ش پس قاعدر منع مداخله شامل   ارادی  قهری نمی مالی نمی امل  شود؛ شامل   شود؛ شامل  غیر  

 شود. امور  دیگران نمی 
 . باشدنمی تاجر فقط از مداخله در امور مالی خود ممنوع است. تاجر از مداخله در امور مالی دیگران ممنوع  .2

گه: تواند امور مالی انجام دهد. این ماده می ق.م برای فرد  تحت  قیمومت  خودش نمی  1231نکته: استثنائًا اگر تاجر، قیم باشد به موجب مادر  
  ی به موجب حکم قطع  یلذ   یهااز جنحه   یکی  یا  یتکه به علت ارتکاب جنا   یکسان .  2: ...  شوند  ن یّ مع  یمومتبه سمت ق   یدنبا  یل اشخا  ذ»

 «  نشده است. یه آنها تصف یآنها صادر و هنوز عمل ورشکستگ  یکه حکم ورشکستگ  یکسان. 3؛ یربتقص  یورشکستگ : ...  محکوم شده باشند
تونه  تونه همسر اختیار کنه! میتاجر می  .باشدنمی . تاجر از مداخله در امور غیرمالی ممنوع باشدمینوع مخله در امور مالی خود متاجر فقط از مدا  .3

 در امور حضانت، والیت، قیمومت مربوط به خودش دخالت کند.  
 اثر حکم ورشکستگی: 

 ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود.  .1
 . (ورشکستگی و در سایر شهرها مدیر تصفیه در شهرهایی که اداره تصفیه وجود دارد، اداره تصفیه امور  )از طرف تاجر  مقامیقائم اقدام دیگری به  .2

 ادار  تصفیه:  هاینقش 
 : کندمیادارر تصفیه سه نقش ذیل را ایفاء 

 تاجر ورشکسته است.  مقامیقائم نقش اول ادارر تصفیه، نقش  
 . باشدمین ا طلبکار  مقامیقائم نقش دوم ادارر تصفیه، نقش 

اد امنیتی جامعه  ر ا نقش سوم  و  اقتصادی  رعایت مصالح  در  باشدمیر تصفیه  برای مثال  باشند    به مشغول  که سه هزار کارگر    ایکارخانه .    ادارهکار 
 .کشدمیزیرا شورش سه هزار کارگر شهری را به آشوب   ؛های آن کارخانه را نخواهد دادتصفیۀ اجازه فروش دستگاه

 منامالت تاجر: اثر حکم ورشکستگی نسبت به 
 به سه دوره تقسیم کرد:  توانمی معامالت تاجر را 

 منعقده تاجر قبل از تاریخ توقف:  معامالتدوره اول: 
نیز باطل    دیگر  ت و در موردمعامله تاجر قابل فسخ اس  دورهاما استثنائًا در یک مورد در این    باشدمیل بر صحت  معامالت تاجر در این دوره محمو 

مورد   معاماست.  اسکه  فسخ  قابل  تاجر  ماده  لۀ  چنانچه    باشدمی.تجارت  ق  424ت،  به    معاملۀ یعنی  دین تاجر  از  فرار  برا   قصد  یا  به  ضا ی  بوده  رار 
  مقرراتاز تاریخ انعقاد آن، قابل فسخ است.    سال  2ظرف  باشد. در این صورت معامله در    قیمت  چهارمیک متضمن ضرری بیش از  باشد و    طلبکاران

 است.  هتوّج قابل .تجارت در خصو  نحوه فسخ  ق  425ماده 
 اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد.  ✓
بر فسخ معامله، محکوم   ✓ را که  در حالت صدور حکم  از قطعی شدن حکم، مالی  باید پس  به مدیر تصفیه  علیه  است عینًا  موضوع معامله 

المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود، دریافت کند و در حالتی که عین مال مزبور در تصرف او  تسلیم و قیمت حین 
 نباشد، باید تفاوت قیمت را بپردازد.
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صوری و یا مسبوق به تبانی باشد باطل    طوربه   معاملۀ تاجر  ت است یعنی چنانچه.تجار ق  426موردی که معامله در این دوره باطل است مشمول ماده  
 . باشدمی .تجارت شامل هر سه دوره ق  426. الزم به یادآوری است ماده باشدمی و کان لم یکن 

 . بوده است، آن معامله به دلیل فقدان قصد باطل استاگر اثبات شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی  ✓
 صدور حکم ورشکستگی: و تاریخ توقف   تاریخمنعقده بین  معامالت دورر دوم: 

انان اختالف  دین حقوقکه معامالت تاجر در این دوره چه وضعیتی دارد ب . در اینشودمینگاه تردید و شک نگریسته    در این دوره به معامالت تاجر با 
ت تاجر پس  برخی از معامالت را احصاء نموده و بیان داشته این معامال  .ت ق  423زیرا ماده  باشدمی   ق.ت 557و    423ین اختالف مواد  ا   است. منشأ

از حقوقدا   .ت ق  557دیگر ماده    از طرف از توقف باطل است و   باطل اعالم نموده است. لذا برخی  توقف  تاریخ  از  تاجر را پس  با  کلیه معامالت  نان 
  ق.ت  557به اطالق ماده    با توجه برخی حقوقدانان بر آن است که  اما ن ر    کنند میتاجر را صحیح فرض   معامالت ت برخی از  ق.  423استناد به ماده  

 کلیه معامالت تاجر در دورر دوم باطل است.
 : حکم ورشکستگیمنعقده پس از صدور  معامالت دوره سوم: 

 .تجارت باطل است.ق 418به ماده  با توجه معامالت تاجر در این دوره 
ر  اما طلبکارانی که در دور   گیرندمیقرار    ءداخل در صف غرما  اندشده توجه داشت طلبکارانی که در دورر اول و دوره دوم از تاجر طلبکار  ید  : بانکته

این  .  گیرندنمی م ورشکستگی از تاجر طلبکار شوند. داخل در صف غرمای ورشکسته قرار  ک یعنی اشخاصی که پس از اعالن ح  اندشده سوم طبکار  
 د. ین منت ر بمانند تاجر بدهی طلبکاران دیگر را بپردازد اگر چیزی ماند بعدًا طلب خود را وصول نما یدطلبکاران با 

 : باشدمی ورشکستگی بر سه نوع  انواه ورشکستگی: 
 : )یا ورشکستگی عادی اجباری(  ورشکستگی عادی  .1

و آن ناظر به حالتی است که توقف در تأدیۀ    است  ورشکستگی عادی   اصل بر  ،همان حالت اّولیه و معمولی  ورشکستگی است که در حالت اطالق
  من ور آن است ق شده است. به عبارت بهتر،  مترقبه محقّ بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرنّیت و بدون تقلب  تاجر بدون تقصیر و بدون سوء   دیون  

ورشکستگی     .باشدنمی تاجر    تقصیر و تقلب    ۀ نتیج  ، و این توقف در پرداخت  حاصل نموده است  توقف در پرداخت  ق.تجارت  412ماده  مطابق    که تاجر
 کند. هم پیدا نمی  محرومیت اجتماعینشده است، پس  انگاریجرماست و  فاقد مجازات کیفری عادی 

 : ورشکستگی به تقصیر .2
 که خود دو نوع است: 

 : اختیاری تقصیر بهورشکستگی  -الف
.تجارت شده باشد. در این صورت پس از طرح  ق 542ق.تجارت مرتکب یکی از موارد ماده   412تاجر ضمن توقف در پرداخت مطابق ماده   اینکهیعنی 

دادگاه   یا خیر.  که آن  مختار استشکایت  بنماید  به تقصیر محکوم  به مجازات جرم ورشکسته  را  )بالقوه است؛  العاده  . تعهدات فوق 1  ورشکسته 
. تاجر صورت دارایی  5ترتیب داشته است؛  . تاجر دفتر ناقص یا بی 4. تاجر دفتر نداشته؛  3روز؛    سه. عدم ارائۀ دفاتر تاجر ظرف  2ت(؛  بالفعل نشده اس

 غیرواقعی تن یم نموده ولی تقلبی نداشته )سوءنّیت نداشته؛ یه صورت سهوی: مثاًل یک صفر کم گذاشته است(. 
 : اجباری تقصیر  به ورشکستگی  -ب

ق.تجارت گردد. در این صورت پس از    541شده در ماده  ق.تجارت، مرتکب یکی از موارد احصاء 412یعنی تاجر ضمن توقف در پرداخت مطابق ماده  
 طرح شکایت دادگاه  

ً
نموده است که    ایالناده فوق   ج  مخار .  1  .م کوم خواهد نمودآن ورشکسته را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر    الزاما

شده است )قصد، تقصیر     بالفعلکه    ورشکستگی  قصد تأخیربه    معامله .  3شده است؛    بالفعلنموده که    موهوم  ت  معامال.  2شده است؛    بالفعل
طلبکار    طلب بعد از تاریخ توقف به یک   ت  پرداخ.  4اوست!(، )در این خصو  چند تا مثال هم زده: قرض، برات سازشی، خرید باال، فروش پایین(؛  

 .)ترجیح، تقصیر  اوست!( داده شده است ترجیح 
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العاده«، »موهوم«، »قصد تأخیر« و »ترجیح«( که  مواجه هستیم )تقصیرها از این قرار هستند: »فوق   تقصیرهاییدر ورشکستگی به تقصیر اجباری با  
)بالفعل  بالفعل قابل شدنشده است  این کلمات  با  و »پرداخت«(؛ پس حتمًا حکم   ها  به  فهم است: »مخارج«، »معامالت«، »معامله«  ورشکستگی 
تربارر  د   541هیچکدام از موارد    شود. صادر می  تقصیر اویصورت دارا و    جر ادفتر  بود    ی   این موارد  اگر در سؤاالت  به  نیست پس اساسًا  ورشکستگی 

 منتفی است.  تقصیر  اجباری
از شش  (: »مجازات ورشکستۀ به تقصیر ]چه اجباری چه اختیاری[  1375قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم »تعزیرات« مصوب   671مطابق مادر 

 است.« ماه تا دو سال حبس 
3.  

ّ
 : بورشکستگی به تقل

.تجارت بشود. در این صورت پس از طرح  ق  954ماده  مندرج در  مرتکب یکی از موارد    ق.تجارت   412ضمن توقف در پرداخت مطابق ماده  یعنی تاجر  
نّیت و  یعنی با سوء   «مفقود نموده». تاجر دفاتر خود را مفقود نموده )1  محکوم خواهد شد.  به تقلب  ورشکسته  جرم    آن ورشکسته به مجازات    ،شکایت

مفقود نموده باشد تاجر، ورشکستۀ    نّیتبدون سوء نیت، مفروض است( )اگر تاجر، دفتر خود را  )چون »مفقود نموده« به طور مطلق آمده سوء   تقلب(
تاجر  2؛  عادی است( و متقلبانه .  احراز شود   صورت دارایی غیرواقعی  این موضوع  )باید  نموده است  آمده سوء یعنی    تن یم  نّیت، مفقود  چون مطلق 

شود: »به تقصیر   )در جایی که تاجر  ورشکسته صورت  دارایی  غیرواقعی تن یم نموده، چنانچه به »تقّلب« تصریح نشود مدل  ورشکستگی می  (است
است که از »دارایی«   ب ورشکستگی به تقلّ )فقط در    نمودن آنچه به شکل مواضعه( یا مخفیبردن دارایی )چه به شکل صوری  . از بین 3؛  اختیاری«(

. مدیون قلمدادکردن خود به وسیلۀ اسناد و یا به وسیلۀ صورت دارایی و قروض  4فروشد.  یعنی کمتر از حالتی که خریده می  «مواضعه».  گفته است!(
 اشد. ببه طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی 

شوند به  محکوم می  ورشکستگی به تقلب: »کسانی که به عنوان  (1375کتاب پنجم »تعزیرات« مصوب  قانون مجازات اسالمی )  670مطابق مادر  
 + محرومیت از حقوق اجتماعی )به عنوان مجازات  َتَبعی( محکوم خواهند شد.«   مجازات حبس از یک تا پن  سال 

( فقط در خصو  ورشکستۀ به تقلب حاکم است  1392قانون مجازات اسالمی )مصوب    25: غیر از محرومیت از حقوق اجتماعی که در مادر  نکته
شه و  شه؛ بازرس نمی ل.ا.ق.ت به دنبال داره: مدیر شرکت نمی   147و    111ها به موجب مواد  کاًل ورشکستگی )هر سه مدلش( یکسری محدودیت 

   ... 
تا:سؤال  بی جر  ورشکسته اگر  دفاتر   باشد ورشکسته  ای  نموده  را مفقود  تقلّ ترتیب  خود  یا  محسوب می   ببه  اجباریشود  تقصیر   از  به  نوعی  ؟ هر جا 

که هم مشمول   باشد  مطرح  تقلّ ورشکستگی  به  هم    ب ورشکستگی  و  اجباریشود  تقصیر   به  تاجر، ورشکسته    ،ورشکستگی  تقلّ آن  محسوب    ب به 
 تر مالک است:ورشکستگی  نوع  سنگین قاعده این است که   گردد.می

باشد که هم مشمول   از ورشکستگی مطرح  نوعی  جا  با سؤال: هر  مرتبط  به  نکتۀ  اختیاری ورشکستگی  و هم    تقصیر   تقصیر   شود  به  ورشکستگی 
 گردد.محسوب می تقصیر  اجباریبه آن تاجر، ورشکسته  ، اجباری

مشمول   هم  که  باشد  مطرح  ورشکستگی  از  نوعی  جا  هر  سؤال:  با  مرتبط  هم    عادیورشکستگی  نکتۀ  و  تقصیرورشکستگی  شود  تاجر،    ،به  آن 
 گردد.محسوب می  تقصیربه  ورشکسته  

 عمل خواهد آمد.ق.تجارت به  548و  544پس از طرح شکایت مطابق مواد    مجازات ورشکسته به تقصیر یا تقلب : محکومیت تاجر بهنکته
  قصیر یا تقلب محکوم نمود یا خیر؟ مدیران آن شرکت را به مجازات جرم ورشکسته به ت  توانمی: آیا بدون صدور حکم ورشکستگی شرکت،  سؤال 

 (.باشد نمی االتباع برای محاکم الزم   یر البته رمی اصرا )اصراری این تعقیب را تجویز نموده است  رمیر یک هیأت عمومی دیوان عالی د
شتی سؤاِل   ...  مفقود نموده باشد است( را  نظم و ترتیب بی دفاتر خود )که  نیتبدون سوء ای اگر تاجر  ورشکسته  : م 
نیت  اگر صورت  سؤال اینجوری بود: »اگر تاجر، دفاتر خود را بدون سوء!  )خب اینکه معلومه پاسخ  صحیح نیست  ی عادی است. ورشکسته  ×

تاجر،   اینجا  در  که  چون  بود  پاسخ صحیح  این   »... باشد  نموده  سالممفقود  نه    دفتر   و  بیداشته  ترتیبدفتر  و  اینکه    ن م  بر  عالوه  فلذا 
  ی عاد  یورشکسته ل، اون پرانتز و محتویاتش نبود گزینۀ »تقصیری هم نداشته؛ پس اگر در متن  سؤا   نیت نداشته یعنی تقلب نکردهسوء 

 ( « درست بود.است
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 ی عادی  اختیاری نداریم؛ پس این گزینه اساسًا منتفی است( ی عادی  اختیاری است. )اصاًل ما ورشکسته ورشکسته  ×
 تواند باشد(  ی به تقصیر  اجباری است. )چون موضوع  سؤال »دفتر« است پس ورشکستۀ اجباری نمیورشکسته  ×
 این است(  ، )گزینۀ صحیح ی به تقصیر  اختیاری است.ورشکسته  ✓

 ( نیت« داردحتمًا این گزینه، غلط است چون در متن سؤال قید  »بدون سوء ی به تقّلب  اجباری است. )ورشکسته  ×
 ی به تقّلب  اختیاری نداریم؛ پس این گزینه اساسًا منتفی است( ی به تقّلب  اختیاری است. )اصاًل ما ورشکسته ه ورشکست ×
 های حقوق تجارت از نوع ورشکستگی باید حذف  گزینه شود( در تست  اصوالً تواند معسر باشد؛ )»اعسار« معسر است. )تاجر نمی  ×
ای دادگاه  ( کاماًل مشخص است که قانونگذار تنها در ورشکستگی  به تقصیر در مواردی بر 549و    542،  541،  412) : با نگاهی ظاهری به موادّ نکته

،  عادِی اجباری  سایر  موارد  صدور حکم ورشکستگی )ورشکستگی    بینی نموده است وااّل را پیش   ورشکستگی به تقصیر  مک اختیار صدور ح)دادرس(  
ب اجباری  به ورشکستگی  و   تقصیِر اجباری  به ورشکستگی  

ّ
 ، اجباری است. (تقل

 
 عضو ناظر و مدیرتصفیه: 

 شود.می ق.ت، عضو ناظر و مدیر تصفیه توسط محکمه تعیین  440و  427به استناد مواد  ✓
قانون ادارر تصفیۀ امور ورشکستگی، در شهرهایی که ادارر تصفیۀ امور ورشکستگی موجود است، این اداره جایگزین عضو    1بر اساس مادر  ✓

 باشد. ناظر و مدیر تصفیه می
با مادر   ✓ ناظر مطابق  تعیین می   427عضو  اما ممکن است مدیر تصفیه ظرف  ق.ت در ضمن حکم ورشکستگی  روز پس از صدور    5شود، 

 حکم ورشکستگی معین شود. 
 باشد. باشد و وظیفۀ مدیر تصفیه انجام امور مربوط به تصفیۀ ورشکستگی میوظیفۀ عضو ناظر، ن ارت در امور ورشکستگی می  ✓
وی دادگاه ق.ت عضو ناظر از سوی دادگاه قابل تعویض است و طبق وحدت مالک مدیر تصفیه قابل تغییر از س  432مادر  به استناد مادر   ✓

 باشد. می
الزحمۀ عضو ناظر توسط دادگاه شود و طبق وحدت مالک حق الزحمۀ مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین می ق.ت حق   442به استناد مادر   ✓

 گردد. تعیین می 
 
 
 ه یا ع  وظیفۀ مدیر تصفیه در دعاوی ل

 
 یه تاجر ورشکسته:ل

ّ ماد ✓
بر    ید منقول داشته باشد با یرغ  یااز منقول    ی تاجر ورشکسته دعوائه  هر کس نسبت ب  یحکم ورشکستگ   یخ از تار   ، ق.ت   194  ر طبق نص 

می  . کند  یب تعق  او  یت طرفه  ب  یا   اقامه   یه تصف  یرمد ماده  این  دعاوی پس  ورشکستگی  حکم  صدور  با  بگه:  تاجر   خواد  َعَلیه   یا  َله  که  ای 
 ممنوع است.  شدناز طرف  دعوا واقع شود باید َله یا َعَلیه  مدیر یا ادارر تصفیه ادامه پیدا کند زیرا ورشکسته ورشکسته طرح شده یا می 

 ت طرح دعوا نماید و ورشکست شود ... : اگر الف که تاجر است علیه ب که او نیز تاجر استست
 یابد.دعوا علیه عضو ناظر ادامه می ×
 یابد. وا علیه مدیر تصفیه ادامه میدع ×
 یابد. دعوا علیه مدیر یا ادارر تصفیه ادامه می ×
 یابد. دعوا علیه ب ادامه می  +

بود فقط همان نقش به مدیر یا ادارر همین که حکم تاجر )ورشکستگی( صادر شد در هر نقشی که  جواب صحیح، گزینۀ آخر است.  
 شد.گفت »توسط«، جواب، صحیح می به جای »علیه« می  3اگر در گزینۀ  شود.تصفیه واگذار می 

ماد ✓  ّ
نص  ب،  ق.ت  584  رطبق  دعاو ه  نسبت  آن    طلبکارها  یئته که    ی تمام  ناظر با    یه تصف  یر مد  باشند ی م  نفعی ذ در    تواند یم   اجازه عضو 

 احضار شده باشد. ید مورد تاجر ورشکسته با ینباشد و در ا   منقولیراموال غمزبوره راجع به  یاگر چه دعاو   ، خاتمه دهد صلح ه را ب یدعو 
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ماد ✓  ّ
نص  تقو،  ق.ت  584  ر طبق  قابل  موضوع صلح  پن    یش ب  یانبوده    یماگر  ر   از  ا باشد صلح الزم   یال هزار  مگر  بود  نخواهد    ینکه االجرا 

حق    یه )تاجر ورشکسته( در هر صورت مشارالو    شودی نامه تاجر ورشکسته احضار مصلح   یق در موقع تصد  ید نما  یق محکمه آن صلح را تصد 
خواهد   ی از صلح کاف  یری جلوگ  ی منقول باشد برا یراموال غه  صلح راجع ب  تی کهصور اعتراض ورشکسته در د    صلح اعتراض کنده  دارد که ب

 . یدنما ینصلح را مع یف بود تا محکمه تکل
 

 مهر و موم اموال تاجر ورشکسته:
ّ مادر  ✓

 دهد.ق.ت محکمه در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم را نیز می  433طبق نص 
ّ مادر  ✓

 . ق.ت، مهر و موم باید فورًا توسط عضو ناظر به عمل آید 434طبق نص 
✓   ّ

»در حال    صلح  یننموده باشد ام  یخود را مخف  یاز دارائ  یقسمت  یاتمام   یاتاجر مقروض فرار کرده    که  یدر صورت ق.ت  437مادر  طبق نص 
بالفاصله    یدو با  یدمهر و موم نما ه  چند نفر از طلبکاران فورًا اقدام ب  یا  یک  یبر حسب تقاضا  تواندیمحاضر در حقوق ایران مصداق ندارد.«  

 اطالع دهد.  العمومی مدعه را ب  اقدام خود  ینا 
ّ ماد ✓

مهر موم    یدتجارتخانه و منزل تاجر با   یهها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثانبارها و حجره،  ق.ت   438  رطبق نص 
 شود.

ّ ماد ✓
 نخواهد  موم  و   مهر  ، ضامن  شرکاء    شخصی  اموال  نسبی  یا   مختلط   ،تضامنی  های شرکت  ورشکستگی  صورت  در   ق.ت،  439  رطبق نص 

 . باشد شده صادر جداگانه حکم موجب ه ب  یا  شرکت ورشکستگی  حکم ضمن  در نیز آنها  ورشکستگی  حکم  اینکه مگر ؛شد
ّ ماد ✓

 انجام آن را خواهد نمود.  یمزبور تقاضا  یرباشد مد  یامده عمل ن ه ب یهتصف یر مد یین اگر مهر و موم قبل از تع ، ق.ت  443 رطبق نص 
مادر   ✓ تبصرر  استناد  مادر    439به  موضوع  دین  مستثنیات  تاجر ورشکسته    524ق.ت،  اختیار  تحت  و  است  معاف  موم  و  مهر  از  ق.آ.د.م 

 شود. گذاشته می
 ق.ت(: 434مستثنی کردن برخی از اموال از توقیف )ماد  

 پذیر است.تصفیه و اجازر عضو ناظر امکانمستثنی کردن برخی از اموال از توقیف با درخواست مدیر   ✓
 کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نمود: توان با اجازر عضو ناظر از مهر و موم مستثنی اشیاء ذیل را می  ✓

 اشیاء و اسبابی که برای حوائ  ضروری تاجر ورشکسته و  خانواده او الزم است. •
 یا دچار کسر قیمت شود. اشیائی که ممکن است قریبًا ضایع شود   •
ورتی که توقیف آنها موجب خسارت  است، البته در ص  ماشیائی که برای به کار انداختن سرمایۀ تاجر ورشکسته و استفاده از آن الز  •

 باب طلب باشد. ر ا 
 ق.ت(:  445موارد فروش فوری اموال تاجر ورشکسته )ماد   
 رسند: ورت فوری و بدون رعایت تشریفات به فروش میبا اجازر عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه، اموال ذیل به ص

 اشیائی که ممکن است قریبًا ضایع شوند.  ✓
 اشیائی که ممکن است کسر قیمت حاصل کند.  ✓
 اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست. ✓

 ق.ت(: 446خروج دفاتر از مهر و موم )ماد  
ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده، ذیل  دفتر دار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو   ✓

 نماید. بندد تا مندرجات جدیدی به آن افزوده نشود و آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می دفاتر را می 
 مجلس کیفیت دفاتر را به صورت خالصه قید کند. دفتردار باید در صورت  ✓

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

130 

 ق.ت(:  446وم )ماد  خروج اوراق تجاری از مهر و م
توق از  آید،  به عمل  تأمینی  اقدامات  آنها  به  نسبت  اینکه  یا  شود  نوشته  آنها  قبولی  باید  یا  است  نزدیک  آنها  وعدر  که  اوراقی  از  دسته  خارج  آن  یف 

 شوند تا وجه آنها را وصول نماید. مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل میشوند و در صورت می
 ق.ت(:  446ورشکسته: )ماد   بازکردن مراسالت تاجر

 شود. رسد، به مدیر تصفیه تسلیم و توسط او باز میمراسالتی که به اسم تاجر ورشکسته می  ✓
 تواند در بازکردن مراسالت شرکت کند. اگر خود ورشکسته حاضر باشد می ✓

 ق.ت(  447تأمین نفقۀ تاجر ورشکسته و خانواد  او )ماد   
اش را از دارائی خود درخواست تواند نفقۀ خود و خانوادهوسیلۀ دیگری برای اعاشه )زندگی( نداشته باشد، می در صورتی که تاجر ورشکسته   ✓

 کند. 
 بر عهدر عضو ناظر است.  در محکمه و تعیین موارد نفقه و مقدار آنهتصویب این امر بر ع ✓

 ق.ت(:  448بستن دفاتر تاجر ورشکسته )ماد  
 شود.ساعت مهلت داده می  48نماید. برای حضور تاجر ورشکسته برای بستن دفاتر احضار میمدیر تصفیه تاجر ورشکسته را  ✓
 در صورتی که تاجر حاضر نشد، با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد. ✓

 ق.ت(:   450و   449تنظیم صورت دارایی تاجر ورشکسته )مواد 
 : ننموده باشد یم خود را تسل  ییتاجر ورشکسته صورت دارا  که  یدر صورت
 .کندی م یمتن  نماید ی م یلکه تحص  اطالعاتی  یردفاتر و اسناد و سا  یله وس ه آن را فورًا ب یهتصف  یرمد ✓
  ین مستخدماز تاجر ورشکسته و شاگردها و   یاوضاع و احوال ورشکستگ ه  و نسبت ب  ی یصورت دارا   یم عضو ناظر مجاز است که راجع به تن  ✓

 دهد. یبمجلس ترتمذکوره صورت  یقاتاز تحق یدبخواهد و با   یحاتتوض  یگرا  د از اشخ ین او و همچن 
 تنظیم صورت دارایی پس از رفع توقیف از اموال تاجر ورشکسته: 

 پس از آن که اموال تاجر ورشکسته از توقیف خارج شد، باید صورت دارائی او مجددًا به صورت ذیل تن یم شود: 
ّ مادر   ✓

ا   یی صورت دارا   یمشروع به تن    یفرفع توق  یپس از تقاضا   یهتصف  یر مدق.ت،    451طبق نص    ین نموده و تاجر ورشکسته را هم در 
 . یستحضور او مانع از عمل ن  عدمیول کندی احضار م موقع

ّ ماد ✓
ه  ب  ها را نسخه از  یکی. نمایدی م یهرا در دو نسخه ته  ییصورت دارا  شودیم  یفکه رفع توق  ی تدر ه  ب یهتصف یر مد، ق.ت  452 رطبق نص 

 . ماندی در نزد او م یگریو د کرده یمدفتر محکمه تسل
ّ ماد ✓

الزم بداند استمداد کند صورت    که  یاموال از اشخاص  یمو تقو  ییصورت دارا   یه ته  ی برا   تواندی م  یه تصف  یر مد،  ق.ت  453  رطبق نص 
 . خواهد شد یصورت دارائ یمه شده است ضم  یمقباًل تقو یول یامده ن  یفدر تحت توق ۴۴۴که موافق ماده  یائیاش

 شیو  وصول مطالبات و فروش اموال تاجر ورشکسته: 
ّ ماد ✓

از   یرغه ب)  یه و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاث ةالتجار تمام مال  ییشدن صورت دارا  یه پس از ته، ق.ت  645 رطبق نص 
 .شودیم یم تسل  یه تصف یر مده تاجر ورشکسته ب یاء  اش( و یند  یاتمستثن

ّ ماد ✓
العموم  مدعی  اجازه با تواندمی  همچنین  و نمایدمی مداومت مطالبات به وصول ناظر  عضو  ن ارت با  تصفیه  مدیر ،ق.ت  745 رطبق نص 

  باید   )قبل از فروش اموال(  قبالً   )مدیر تصفیه(  لیکن  نماید   مباشرت   تاجر   التجارةمال   و  البیتاثاث   به فروش   ناظر   عضو  ن ارت   و  )دادستان( 
 .کنداحضار  توضیحات   دادن برای  را  مشارالیه الاقل  یا استماع را  ورشکسته  تاجر  اظهارات
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ّ ماد ✓
  مزبور   صندوق.  گردد  تسلیم   محل   عدلیه   به صندوق   فوراً   باید   شودمی   دریافت  تصفیه   مدیر   توسط   که   وجوهی  ، ق.ت  604  رطبق نص 
  عضو  به حواله  مگر  گرددنمی   مسترد  صندوق  از  مزبور   وجوه  کندمی   باز  مخارج   و  عایدات  از  اعم  ورشکسته  عمل  برای  مخصوصی  حساب

 . تصفیه  مدیر تصدیق  و ناظر
 اقدامات تأمینی به نفع تاجر ورشکسته:  

ّ ماد ✓
ه  ب  نسبت  ورشکسته   تاجر   حقوق   حفظ   برای   تأمینیه  اقدامات   مأموریت ه  ب  شروع  روز   از   است   مکلف   تصفیه  مدیر   ، ق.ت  461  رطبق نص 
 . آوردعمل ه  ب  او مدیونین

ّ ماد ✓
 حاضر باشد.  ینیهتأم یات عمل  یهدر موقع کل تواندی تاجر ورشکسته م،  ق.ت  448 رطبق نص 

 تشخیص مطالبات طلبکاران:
در حدود ن امنامه وزارت   یه تصف  یرموجب اخطار مده  که ب  یدر مدت  طلبکارها مکلفند    یپس از صدور حکم ورشکستگ ق.ت: »  462مادر   ✓

آن  یااسناد طلب خود    ،شدهین مع   یهعدل را(  را    سواد مصدق  آن  اصل  برابر  کل   ی انضمام فهرسته  ب)رونوشت  مع  یۀ که  را  آنها    ین مطالبات 
 « دارند. یافت کرده قبض در  یمدفتردار محکمه تسله ب نماید یم
مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و    ی انقضا  یخ مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تار )قبول کردن(    یص تشخ   ق.ت:   463مادر   ✓

 «.شودی م یب تعق ( خواهد شد نیّ نامه معکه در ن ام  یبی ترت ه ب) گرددیم  یناز طرف عضو ناظر مع که یساعت  بدون وقفه در محل و روز و 
  یر مطالبات سا  یص تشخ  یندر ح   تواندی من ور شده م  یحساب دارائ  جزء  صورت  یا  یصکه طلب او تشخ  یهر طلبکار    ق.ت:  463مادر   ✓

حق را    ینهم     ید است اعتراض نما  یدگیفعاًل در تحت رس   یاشده    یصکه سابقًا تشخ  یهائطلب ه  و نسبت ب  یدهرسان   مه  به  طلبکارها حضور 
 «خواهد داشت.خود تاجر ورشکسته هم  

  سند   از  مختصری   توصیف  عالوهه  ب  و  معین  مطالبات  تشخیص  مجلسصورت  در  آنها  وکالی  و  طلبکارها  اقامت  محلق.ت: »  465مادر   ✓
  یا   مسلم  طلب   که   شود   مسّلم   نکته   این   و  قید   مجلسصورت   در  باید   نیز   السطور بین   الحاقات   یا   تراشیدگی  یا   خوردگیقلم   تعیین و  شود می  داده

 «.است فیه متنازع  
از دفاتر طلبکارها    یصورت  یداز محکمه محل تقاضا نما   یاابراز دفاتر طلبکارها دهد  ه  ن ر خود امر به  ب  تواندیعضو ناظر مق.ت: »  466مادر   ✓

 « و نزد او بفرستد.استخراج کرده  
  یق را تصد  آن  یزرا نوشته امضاء نموده و عضو ناظر ن   یلسند عبارت ذ  یدر رو   یهتصف  یرمد  ،اگر طلب مسّلم و قبول شدق.ت: »  476مادر   ✓

 « ... یخقبول شد بتار   .. . مبلغ ... قروض  جزو»:کندیم
با   هر ب  ید طلبکار  ب  یبی ترت ه  در ظرف مدت و  طلب    ، را که اظهار کرده  ی التزام بدهد طلب  شودی م  ن یّ مع  یه نامه وزارت عدلموجب ن ام ه  که 
 « نامشروع است. ر قصد استفاد  و بدون یقیحق
»  468مادر   ✓ متنازع  ق.ت:  طلب  شد   یه فاگر  م  ،واقع  ناظر  قض   تواندی عضو  ب  یهحل  باه  را  و محکمه  رجوع  رو   ید محکمه  از  راپرت    ی فورًا 

  توانند ی را که م  یو اشخاص  یدعمل آه  در امر ب   یقامر دهد که با حضور عضو ناظر تحق  تواندی محکمه م  یدنما  یدگیعضو ناظر رس )گزارش(  
 « از آنها کسب اطالع کند. یا ناظر احضار  دهند عضو  یطلب اطالعات ینا ه راجع ب

  15باشد که محکمه نتواند در ظرف   یطور  یهمحکمه رجوع شده و قض ه ب  ی طلب یص که اختالف راجع به تشخ یدر موقعق.ت: » 469مادر  ✓
با روز حکم   انعقاد مجلس ه  ید صادر کند  امر دهد که  اوضاع  برا   یئتبر حسب  ارفاق  یب ترت  ی طلبکارها  و    یر تأخه  ب  یقرارداد    ینکه ا   یا افتد 

 «منعقد شود. زبورو مجلس م نشده   یدگیرس یجه منت ر نت 
که محکمه در    یمعادل مبلغ  یه فانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع  ه  ب  یم در صورت تصم   تواندی محکمه مق.ت: »  470مادر   ✓

 « ید مبلغ مذکور شرکت نما  یطلبکارها برا  یئتشده در مذاکرات هموقتًا طلبکار شناخته  کندمی ین قرار مزبور مع
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ه  ب  یم اگر تصم  یمجلس را بدهد ول  یرقرار تأخ  تواندی واقع شده باشد محکمه م  ی جزائ  یبمورد تعق  یطلب  کهی در صورتق.ت: »  471مادر   ✓
تأخ را موقتًا جزو طلبکاران قبول نما   تواندی نم  ،مجلس نمود   یرعدم  نداده  یدصاحب آن طلب  را  اند  و مادام که محاکم صالحه حکم خود 

 « شرکت کند. یورشکستگ ه  ب  راجع لیات در عم  وجه یچه به  تواندی طلبکار مزبور نم
»  472مادر   ✓ انقضا ق.ت  از  مواد    ن یّ مع  ی هامهلت   ی پس  ارفاق   یب ترته  ب  ۴۶۷و    ۴۶۲در   یورشکستگ به    راجع  یات لعم  یر ساو    یقرارداد 

 «.شودیم)پرداخته(  مداومت 
»  473مادر   ✓ مع  ی طلبکارهائق.ت:  مواعد  در  ماده    ینه که  مطابق  و  نشده  ب  ۴۶۲حاضر  نسبت  نکردند  تشخ   یات عمل ه  عمل  و    یصاتو 

ه  که ممکن است ب  یماتیدر تقس  یول  ،ندارند   یاعتراض  گونهیچ عمل آمده حق هه  قبل از آمدن آنها ب  ،وجوه  یمتقسه  که راجع ب  یماتیتصم
که   یاز اموال   گرفتیآنها تعلق مه  سابق ب  یمات را که در تقس  ای  هحص   اشند حق داشته ب  ینکهبدون ا   شوند ی جزء  غرما حساب م  ،ید عمل آ

 «. یندمطالبه نما  ،نشده  یم هنوز تقس
آن را در    ید با  کنند ی ن ر از آن نمدارند و صرف  ییاراتخ  ی ا تاجر ورشکسته دعو   ی اموال متصرفه  نسبت ب  یاگر اشخاصق.ت: »  474مادر   ✓

 «گذارند.  ءموقع اجرا ه ثابت نموده و ب یورشکستگ  عمل  یهتصف  ینح
دارد    یگران د   یاخود    یاموال متصرفه  خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت ب  ی مجر   یزن  یاراتی خ  یا دعو   رحکم فوق دربار ق.ت: »  475مادر   ✓

 « بر ضرر طلبکارها نباشد. ینکه ا  مشروط بر
  476باشد طی تشریفاتی به موجب مواد  شدن  جمعی از طلبکاران در حّق تاجر ورشکسته میقرارداد ارفاقی که به منزلۀ ارفاق قائل   قرارداد ارفاقی: 

  خا     عقدی الزم است و در موارد    ؛ قرارداد  ارفاقی، یک عقد تشریفاتی است که منوط به تشریفاتی است که خواهیم گفت  آید.به عمل می   478تا  
 . ق.ت( 476عهدی است )ماده   ،ق.ت( قابل فسخ یا بطالن است و عقدی  494تا  490قانونی )

 تشریفات تشکیل مجمع طلبکاران برای اننقاد قرارداد ارفاقی:
( مقصود از این مراسم این است  ق.ت  479ق آن منوط به اجرای مراسم رسمی است )مادر  قرارداد ارفاقی که یک عقد تشریفاتی است تحقّ  ✓

(  476روز عضو ناظر باید اقدام به دعوت طلبکارها جهت مشاورر انعقاد قرارداد ارفاقی و تشکیل مجمع عمومی طلبکارها نماید )   8رف  ظر 
برگزار شود    مجلس عضو ناظرصورت و    راپرت مدیر تصفیهبا  شخصی تشکیل و  مدر محل و تاریخ    تحت ریاست عضو ناظرمجمع فوق باید  

 ق.ت(  478+  477)
از تار ق.ت: »  476مادر   ✓   توسط دفتردار شده    ن یّ مع   ۴۶۷موجب ن امنامه مذکور در ماده  ه  که ب  ی موعد   یخ عضو ناظر در ظرف هشت روز 

انعقاد قرارداد مشاوره در    ی برا   موقتًا قبول شده است   یا   یق تصدو    یص تشخرا که طلب آنها    ی طلبکارهائ  یۀ کل   ]مدیر دفتر دادگاه[محکمه  
رقعه   یعمومموضوع دعوت مجمع   ،نماید ی دعوت م  یارفاق در جرا   های دعوت()نامه   دعوت   ی هاطلبکارها در  اعالنات مندرجه    ید با   یدو 
 « شود. یح تصر 

)عضو    یهالمشار    یاست شده است در تحت ر   ینکه از طرف عضو ناظر مع  ی مزبور در محل و روز و ساعت  یمجمع عمومق.ت: »  477مادر   ✓
  یا   یدهطلب آنها موقتًا قبول گردکه    یطلبکارهائ  ینو همچن  شده است  یقتصدو    یصشخکه طلب آنها ت  ی یطلبکارها  شودیمنعقد م  ناظر(

شخصًا حاضر گردد و    ید با   )تاجر ورشکسته(   یهالمشار    شود یمجمع احضار م  ین ا ه  ب  یز ن   ه تاجر ورشکست  . شوندیمالوکاله آنها حاضر ثابت  یلوک
 «باشد.  یدهعضو ناظر رس یق تصده  و صحت آن بکه عذر موجه داشته   یدنما  یلاعزام وک تواندی م یفقط وقت

  ا که ب  یاتی عمل آمده و عمل ه  که ب  یاقدامات  و   یورشکستگ   یت وضعاز  )گزارشی(    یمجمع طلبکارها راپورته  ب   یهتصف  یرمد»ق.ت:    478مادر   ✓
و عضو    شودی م  یمعضو ناظر تقدو به    یدهرس   یه تصف  یر امضاء  مد ه  مزبور ب  )گزارش(   راپورت   دهدی م  ،شده است  استحضار تاجر ورشکسته 

 « دهد. یب ترت یمجلسطلبکارها صورت مجمع   یماتمذاکرات و تصم یه از کل یدناظر با
 :و شرایط قرارداد ارفاقیطرفین 

است طلبشان    ممکناین طلبکاران    ق.ت  480مطابق ماده  )  .باشندمی  انقرارداد ارفاقی از یک طرف دیگر طلبکار ت طرفین  .ق  479مطابق ماده  
 باشد. و طرف دیگر تاجر ورشکسته می قبول گشته باشد(  موقتاً ست طلبشان ممکن ا  و تصدیق شده باشد و تشخیص 
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 : من ور از طلب تصدیق شده چه طلبی است؟ سؤال
 . کندمی ادارر تصفیه یا مدیر تصفیه طلب طلبکاران را قبول نموده باشد و طلبکاری دیگر بدان اعتراض ن یعنی

 قبول گشته چه نوع طلبی است؟  موقتاً : من ور از طلب سؤال
فر از طلبکاران بدان اعتراض  اما یک یا چند ن  کندمی   آن است که ادارر تصفیه یا مدیر تصفیه، طلب طلبکار را قبولگشته    قبول   موقتاً من ور از طلب  

ع  به نف  . اگر دعوی محکوم به رد شد، هزینه از کیسه خواهان رفته ولی اگر حکم کند می. در این صورت معترض با هزینۀ خود اقامۀ دعوی  کنندمی
و هزینۀ دعوی نیز به    شودمی به ایشان به عنوان پاداش داده    عنهمعترض ، از آن طلب اعتراض شده تا حد مطلب  خواهان صادر گردید در این صورت

 ایشان مسترد خواهد شد. 
 ؟ کنند را منعقد ارفاقی  قرارداد  توانندمیچه اکثریتی  با  طلبکاران :سؤال

را منعقد   ارفاقی  قرارداد  نفر   به عالوهحداقل نصف  ق.ت    480به ماده    با توجه  نمایند میطلبکارانی که  تعداد    طلبکاراناز    یک  این  بایستی  و  بوده 
سه چهارم کل مطالباتی که تشخیص و تصدیق شده و یا موقتًا قبول گشته باشد( مطابق ماده  باشند )را از تاجر داشته    حداقل سه چهارم کل مطالبات

 ق.تجارت قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد.  486
سه ربع از مطالبات نباشند   یمبلغ دارا  یثاز ح یول ،طلبکارها عددًا حاضر شوند یتاکثر  یقرارداد ارفاقگاه در مجلس هر ق.ت: » 481مادر  ✓

  ی برا   یحاصله از آن مجلس معّلق و قرار انعقاد مجلس ثان   یجه را حائز نباشند نت   یعدد   یت اکثر   یسه ربع از مطالبات باشند ول  ی آنکه دارا   یا
 شود.(« )گذاشته می ود.شیبعد داده م  هفته یک

»  482مادر   ✓ اول  ی طلبکارهائق.ت:  در مجلس  و صورتثابت   یل وک  یا خود    ، که  بوده  آنها حاضر  نمودهالوکاله  امضاء  را  اند مجبور  مجلس 
  اعتبار ه  سابق آنها ب   یماتاگر حاضر نشدند تصم  یدهند ول  ییری خود تغ  یمحاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصم  یثاندر مجلس    یستندن

 است   یخود باق
مبلغ  یعدد   ریت اکث  ی ثان  اگر در جلسه  نفر)   ۴۸۰مطابق ماده    یو  به عالوه یک  سه چهارم کل مطالبات    ی که طلبکاراناز    حداقل نصف 

 «گردد()منعقد میخواهد بود. یقطع ی شود قرارداد ارفاق یلتکم ( تشخیص و تصدیق شده  یا موقتًا قبول گشته باشد
،  توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت منعقد کننداگر یک شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکسته شود، طلبکارها می ق.ت،  506طبق مادر   ✓

 یا فقط با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند، البته در صورتی که شرکاء ضامن نیز ورشکسته شده باشند. 
 اعتراض به قرارداد ارفاقی: 

 قرارداد ارفاقی قابل اعتراض است یا خیر؟ : آیا سؤال
ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی بدان    توانند میق.ت    485ارند مستندًا به ماده  بلی، کلیۀ طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد ارفاقی را د

 اعتراض نمایند. 
محکمه بررسی نماید که آیا تشریفات قانونی برای انعقاد آن رعایت شده  ،)تا  د محکمه برس  یق تصده  ب  یدبا  ی قرارداد ارفاقق.ت: »  486مادر   ✓

 . یدرا از محکمه تقاضا نما آن یقتصد  توانندیقرارداد م  یناز طرف یکو هر  است یا خیر( 
انقضا   تواندی نم  محکمه از  قبل   هفتۀیک مدت    یقبل  ماده  در  پیش )یک هفته   مذکور  ارفاقی  قرارداد  به  اعتراض  برای  که  ینی شده  بای 
ا     یداتخاذ نما   یق تصده  راجع ب  یمیتصم  است.( عمل  ه  ب   یکه حق اعتراض دارند اعتراضات  ی طلبکارهائ  مدت از طرف   ینهر گاه در ظرف 

 ، حکم واحد صادر کند  یقرارداد ارفاق  یق در موضوع اعتراضات و تصد   یدآمده باشد محکمه با 
 « .شودیبالاثر م نفعی تمام اشخا  ذ ه شود قرارداد نسبت ب  یقتصد راضاتاگر اعت

که متضمن    )گزارشی(   ی راپورت  ید دهد عضو ناظر با  ی رم   )قرارداد ارفاقی( قرارداد  یق قبل از آن که محکمه در باب تصدق.ت: »  487مادر   ✓
 « .یدنما یم محکمه تقده باشد ب و امکان قبول قرارداد  یورشکستگ   یفیتک
 « امتناع خواهد نمود. ی قرارداد ارفاق  یققواعد مقرره محکمه از تصد یتدر صورت عدم رعاق.ت: » 488مادر  ✓

 ارفاقی:  دفسخ قراردا
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 : آیا قرارداد ارفاقی قالب فسخ است یا خیر؟ سؤال
 نمود.   ا بر علیه تاجر اقامۀ دعو  توانمی .ت تاجر به شرایط قرارداد عمل ننماید. برای فسخ قرارداد ارفاقی ق 494به ماده   با توجه

 بطالن قرارداد ارفاقی: 
 یا خیر؟   باشدمی : آیا قرارداد ارفاقی قابل ابطال سؤال

 ق.تجارت باطل است: 492دو مورد ذیل قرارداد ارفاقی مطابق ماده  در
)چه در حال  تعقیب باشد چه محکوم  ورشکسته به تقصیر  و    ورشکسته عادیارفاقی فقط با    قرارداددر موردی که تاجر، ورشکسته به تقلب یعنی   .1

 قرارداد ارفاقی منعقد نمود.  تواننمیقابل انعقاد است با ورشکسته به تقلب  شده باشد( 
تقلب   به  ورشکستگی  جرم  به  تاجر  اگر  تعقیبنکته:  اما    توانمیباشد    تحت  نمود  منعقد  ارفاقی  قرارداد  او  به  با  تاجر  محکومیت  صورت  در 

 ، قرارداد ارفاقی باطل خواهد بود. ورشکستگی به تقلب 
ارایی یا میزان قروض خود حیله و تقلب به کار برده و  ق.تجارت چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد تاجر در میزان د  490مطابق ماده   .2

 میزان واقعی را بیان ننموده است. 
 آثار بطالن یا فسخ قرارداد ارفاقی: 

  اینکه یا    کنندمی  وظیفهانجام : پس از فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی در شهرهایی که اداره تصفیه وجود ندارد آیا مدیر تصفیه یا عضو ناظر سابق  سؤال
 ؟کندمی  دادگاه مدیر تصفیه یا عضو ناظر جدید انتخاب 

ق.تجارت پس از فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، محکمه عضو ناظر و مدیر تصفیه جدید انتخاب خواهد نمود اما محتمل است    497به ماده    با توجه
 همان عضو ناظر یا مدیر تصفیه سابق باشند یا خیر.  آنها

جرای قرارداد ضامنی داده شده باشد در صورت بطالن قرارداد ارفاقی تکلیف ضمانت چیست؟ در این صورت ضمانت ضامن  ا   ن : اگر برای حسسؤال
 .گرددمینیز ملغی 
معامالتی که تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم به واسطۀ فسخ یا بطالن قرارداد ارفاقی،    ق.ت،   ۵۰۰  طبق مادر ✓

فسخ   یا  نمی بطالن  باطل  نموده  مزبور  ضرر  قرارداد  به  و  بوده  اضرار  قصد  به  شده  منعقد  معامالت  شود  معلوم  که  صورتی  در  مگر  شود 
 طلبکاران هم باشد. 

طلبکار    یبعد از قرارداد ارفاق  که  یو اشخاص  ی طلبکاران ارفاق  ین تاجر ب  ییدارا   ی ابطال قرارداد ارفاق  یادر صورت فسخ  ق.ت: »  ۵۰۱  ماده ✓
 « .شودیم یم تقسغرما  ه ب  ،اندشده

 ق.ت(:  503ورشکستگی مجدد تاجر )ماد  
 ممکن است تاجر در طول مدت اجراء قرارداد ارفاقی، مجددًا ورشکست شود، در این صورت: 

 . گرددمجددًا برای او حکم ورشکستگی صادر و مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین می  ✓
تاجر طلبکار  دارایی   ✓ از  ارفاقی،  قرارداد  انعقاد  از  به واسطۀ معامالت صورت گرفته پس  ارفاقی و اشخاصی که  بین طلبکاران  تاجر  موجود 

 شود.اند به غرما تقسیم می شده
 تفریغ حساب: 

من ور    «.شروع خواهد کرد  یعمل ورشکستگ   یغتفر و    یهتصف  یات عمله  فورًا ب   یهتصف  یرمنعقد نشد مد  یاگر قرارداد ارفاقق.ت: »  504مادر   ✓
تفر   یه تصف  یات عملاز   تصفیه    یعمل ورشکستگ   یغ و  مدیر  که  است  تاجر ورشکسته این  و غیرمنقول  منقول  و    اموال  رسانیده  فروش  به  را 

به عمل    تاجر ورشکستهبا حضور  و    تحت ن ر عضو ناظرنماید. چنین اقدامی    حساب  یغ تفر ون او را صلح یا وصول نموده و  مطالبات و دی
به دو شکل   می از تصفیۀ عادی به موجب مواد  به عمل می  اختصاری و    عادیآید، در نهایت، عملیات تصفیه    40و    25،  24آید: من ور 

های عملیات تصفیه را بتواند پرداخت نماید که در  ( حالتی است که ورشکسته هزینه 1318قانون ادارر تصفیۀ امور ورشکستگی )مصوب  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

135 

گهی  ای آ نشر  روزنامۀ رسمی ن صورت  از    در  پس  و  آمده  به عمل  بار  در    ، روز   10یک  دیگر  بار  کثیراالنتشاریک  و  به عمل می  روزنامۀ  آید 
رح کنند در تصفیۀ اختصاری که ناظر به حالتی است که  طی دارند مشود تا ظرف دو ماه هر اّدعایای نیز برای طلبکاران ارسال مینسخه 

پرداخت نیستهزینۀ عملیات تصف گهی    ، یه قابل  بار نشر آ با یک  برای    40دادن فرصت   و  به شکل مختصر یعنی فقط  به طلبکارها  روزه 
شود. نکته حائز اهمیت آنکه تقسیم اموال چه در تصفیۀ  اموال به فروش رسیده و تقسیم می  هبدون مزاید بدون رعایت تشریفاتو   طرح اّدعا

باید   اختصاری  تصفیۀ  در  چه  و  گیرد:  عادی  صورت  ذیل  ترتیب  میهزینه   اّولبه  گذاشته  کنار  تصفیه  و  ورشکستگی    دّوم   ؛شودهای 
  م ّو س؛  است  طلبکارهای با وثیقه بر سایر طلبکارها مقّدم است یعنی هر کس وثیقه دارد چه رسمی چه غیررسمی بر سایر طلبکارها مقّدم

. پزشک و دارو 3. حقوق تحت قیمومت یا والیت ورشکسته؛  2حقوق خدمه و کارگر؛  .  1:  شنکه اینا می   طلبکارهای با حّق تقّدم )ممتازها(
 طلبکاران عادی.  چهارم و  ؛نفقۀ همسر. 4مانی(؛ فروش )حقوق در

منقول    یر مکلف است تمام اموال منقول و غ  یهتصف  یر حساب شود مد   یغتفر ه  که عمل تاجر ورشکسته منجر ب  ی در صورتق.ت: »  510مادر   ✓
مراتب در تحت ن ر عضو    ین تمام ا .  کند  یغو حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفر   یونمطالبات و د  یدهورشکسته را بفروش رسان تاجر 

  د  است    ی کاف  العموم )دادستان( ی . اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعیدآی حضور تاجر ورشکسته بعمل م  ناظر و با 
 « عمل خواهد آمد.به  یه وزارت عدلنامه  فروش اموال مطابق ن ام 

 اصل تساوی حقوق بستانکاران:
 مدیگر برتری ندارند. بر ه کدامهیچ وی برخوردار بوده و من ور از اصل تساوی حقوق بستانکارن آن است که همۀ طلبکاران از حقوق مسا

 یا خیر؟   باشد میاصل تساوی حقوق بستانکاران استثنائی وارد  بر  : آیا سؤال
 . باشندمی قانون ادارر تصفیه امور ورشکستگی، طلبکاران ممتازه و طلبکاران با حق اولویت استثنائات وارد بر اصل  58بلی، مطابق ماده 

 : مالک طلبکاران ممتازه و طلبکاران با حق اولویت چیست؟ سؤال
و دارای   برای طلبکار ممتازه  ما  اولویت، منحصرًا ماده  مالک  امور  ق.  58حق  در  باشدمیورشکستگی    ادارر تصفیه  به   ایپرونده .  دارایی  ادارر  که 

عمومی دیوان در یک رمی وحدت رویه این امر را قبول   هیأت  ،نمود می قانون خا  دیگری جهت قلمداد نمودن خود به عنوان طلبکار ممتازه استناد  
 ق.ادارر تصفیه امور ورشکستگی قلمداد نمود.  58ممتازه و با حق اولویت را ماده ننموده و مالک طلبکار 

 : من ور از طلبکاران ممتازه کدام طلبکاران هستند؟ سؤال
 . گردندمیق.ادارر تصفیه امور ورشکستگی، طلبکاران صاحب وثیقه به عنوان طلبکار ممتازه قلمداد  58مطابق ماده 

فقط    اینکهیا    گردندمیر موردی که دارای وثیقه باشند( طلبکار ممتازه قلمداد  د)  هابهره هم نسبت به اصل طلب و هم نسبت به    هابانک : آیا  سؤال
 ؟گردندمی  نسبت به اصل طلب، طلبکار ممتازه قلمداد

باید داخل در صف غرماء گردند    ها بهرهو نسبت به    گردندمی ب، طلبکار ممتازه قلمداد  لفقط نسبت به اصل ط   هابانکبه رمی وحدت رویه،    با توجه 
 (. باشد میقبل از زمان توقف  های بهره من ور )

از طلبی که بابت آن وثیقه بوده به فروش رود و آن طلبکار یک طلب دیگر نیز از تاجر ورشکسته داشته باشد،    تربیش: اگر مال مورد وثیقه به  سؤال
 تکلیف چیست؟ 

 .گرددمی بین غرماء تقسیم گردد و آن طلبکار بابت طلب دیگر، داخل در صف غرماء بایستی مازاد به مدیر تصفیه داده شود تا 
 حاصل فروش مال وثیقه، کفاف طلب طلبکار را نکند تکلیف چیست؟  اگر :سؤال

ماده   دوم  داشته،    58قسمت  مقرر  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره  نشده    هاییطلب قانون  پرداخت  وثیقه  فروش  از  آن  تمام  و  بوده  وثیقه  دارای  که 
ال  ثبت اسناد و امالک این قسمت از ماده قابلیت اعمقانون    34اید گفت با توجه به ماده  ب  اما   ؛گرددمیطلبکار بابت بقیه طلب داخل در صف غرماء  

از قیمتی که رهن بوده به فروش نرود به همان مبلغی که رهن    تربیش قانون ثبت اسناد و امالک، اگر مال مورد وثیقه به    34ندارد زیرا مطابق ماده  
 . ماندنمی یعنی در این صورت، دیگر آن طلبکار با حق وثیقه، از ورشکسته طلبکار باقی   گرددمی بوده به مرتهن تملیک 
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 شکستگی:ع قانون اداره تصفیه امور و ور وض مو «لف و با » هایصندوق 
 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در این زمینه بیان حکم نموده است.  57الی  51مواد 

 اعاد  اعتبار: 
خالف دو طریق  دیگر  ترین راه  خاتمۀ ورشکستگی، تأدیۀ همۀ دیون ورشکسته است که طبیعتًا منتهی به تسویۀ دیون شده و بر  تأدیۀ دیون، بدیهی 

شود و آن  شوند این روش واقعًا سبب خاتمۀ مرشکستگی می( که قانونًا سبب خاتمۀ ورشکستگی مییوند  یۀ تصفو    یغتفر و    ارفاقیتن یم قرارداد  )
خسارت  تأخیر نیز با وجود آنکه به  ق.ت تاجر کلیۀ دیون خود را با متفرعات و مخارج کاماًل بپردازد و نسبت به    561زمانی است که به موجب مادر  

سال قبل از تاریخ توقف قابل مطالبه و پرداخت است به هر حال با    5تا    562موجب رمی وحدت رویه از تاریخ توقف به بعد منتفی است به موجب مادر  
معمال کند  ددًا به انجام معمال  تجاری  اگر تاجر  ورشکسته بخواهد مج  ( تسویه،  تصفیه،  ارفاق خاتمۀ ورشکستگی از هر کدام از سه طریق  فوق )

نونی بوده باشد  باید به درخواست اعادر اعتبار کند، اعادر اعتبار یا به صورت واقعی و آن وقتی است که خاتمه از طریق تسویه بوده باشد و یا به شکل قا
 آید.)و آن وقتی که به شکل ارفاق یا تصفیه بوده باشد( به عمل می 

 ق یا تصفیه باشه: اعادر قانونی خاتمه اگر با ارفا  ✓
 خاتمه اگر با تسویه باشه: اعادر واقعی )حقیقی(  ✓

 اعادر اعتبار بر دو نوع است: 
 یا حقیقی:  اعادر اعتبار واقعی .1

بحث از  های خود را با متفرعات و مخارج آن پرداخت نماید. در این اعادر اعتبار دیگر  ق.تجارت کلیه بدهی   561آن است که تاجر مطابق ماده  
 باشد. نی مطرح نمی ت معیّ اثبات صحت عمل تاجر در ظرف مّد 

 اعادر اعتبار قانونی:  .2
 باشد و دارای شرایط ذیل است: ق.تجارت می  565مشمول ماده 

 سال از تاریخ اعالن حکم ورشکستگی اثبات نماید.  5تاجر صحت عمل خود را در ظرف  -الف
ارفاقی عمل نموده و وجوهی که به موجب قرارداد ارفاقی به عهده گرفته است، پرداخت نماید یا کلیه طلبکاران به  تاجر به مفاد و شرایط قرارداد    -ب

تاجر قانونًا    2و یکی از مصادیق بند    1اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند یا کلیه طلبکاران ذمه تاجر را بری نمایند. )در صورت جمع شرایط فوق یعنی بند  
 نماید( یدا میاعاده اعتبار پ

نماید. همچنین حکم راجع به اعادر اعتبار  ق.ت محکمه اتخاذ تصمیم می   571الزم به یادآوری است که در خصو  اعادر اعتبار، با توجه به ماده  
مجددًا دعوی    باشد. اگر اعادر اعتبار رد شود پس از شش ماه از تاریخ قطعیت،خواه در خصو  رد و خواه در خصو  پذیرش، قابل تجدیدن ر می

 باشد. اعادر اعتبار قابل طرح می 
که از جنبۀ جزایی اعاده حیثیت  ق.ت ورشکسته به تقلب و همچنین جرم سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در امانت مادامی  575: مطابق ماده  نکته
 ز جنبۀ تجاری اعادر اعتبار کنند. توانند ا اند، نمی نکرده

 گفته شده است:  اد  اعتبارتشریفات اع، 575تا  566از مادر 
 ؛ ق.ت( 566آید )ترجمۀ ماده به دادستان حوزر قضایی به عمل می   درخواستبا تقدیم  ✓
 ؛ ق.ت(   567شود )ماده درخواست فوق در مّدت یک ماه در اتاق دادگاه بدوی و دادسرا الصاق می  ✓
 ؛ ق.ت(  567و   562،  561مواد شود ) درخواست فوق با پست سفارشی دوقبضه به کلیۀ طلبکارن ارسال می ✓
 ؛ ق.ت(   569و  568عدم اعتراض احتمالی ظرف یک ماه و عدم ورود ثالث توسط معترضان )مواد  ✓
 ؛ ق.ت(  571شود )ماده حکم اعادر اعتبار در یک جلسۀ علنی صادر می  ✓
 ؛ ( 573تا   572قابل تجدیدن ر است )مواد  روز از تاریخ اعالم حکم  10ظرف حکم صادره  ✓
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عرضحال   ✓ تاجر   اگر  اسم  مقابل  قرمز،  مرکب  با  و  ثبت  دفتر مخصوصی  در  باشد  شده  اعتبار صادر  اعادر  و حکم   شده  قبول  )درخواست( 
 ق.ت(؛  574شود )ماده ورشکسته قید می 

پذیرفته می  ✓ در صورتی  تجاری  اعتبار   ا اعادر  امانت  در  یا خیانت  یا کالهبرداری  با سرقت  یا همراه  و  تقّلب  به  که ورشکستگی  ز جنبۀ  شود 
 ق.ت(.  575جزایی اعادر اعتبار و یا اعادر حیثیت شده باشد )ماده 

 : ق.تجارت( 535الی  528استرداد )مواد ی  ادعو 
رما شود؛ می دعوای استرداد:   تواند مال خود را مسترد کند و  دعوای استرداد، یعنی شخصی که مالی در دست تاجر دارد، به جای آنکه وارد صف غ 

 تمام طلب خود نائل شود. بدین ترتیب به 
یا اینکه سند تجاری به دلیل دیگری در دست تاجر امانت  و    یا ظهرنویسی جهت وکالت به عمل آمدهدر این ماده    ق.تجارت:   528تفسیر ماده  

سند بایستی داخل در صف غرماء گردد اما چنانچه    ل نماید و ورشکسته گردد، دارندر واقعی  و . حال اگر تاجر وجه آن سند تجاری را وصبوده است
تاجر مراجعه نموده و    تواند پس از ورشکستگی  هنوز تاجر وجه آن سند تجاری را وصول ننموده است و اصل آن سند در دست تاجر باشد دارنده می

 شرط مسموع است:  3ترداد عین  اوراق و اسناد با داشتن اس ق به غیر بایستی مسترد گردد. متعلّ  دانیم هر عین  اصل سند خود را مسترد دارد زیرا می
 . اسناد و اوراق )چه تجاری و چه غیرتجاری( به صورت امانت و نه مالکیت نزد تاجر باشد. 1
 . اثبات شود اوراق و اسناد متعلق به خواهان بوده و نه تاجر. 2
این صورت  3 در  که  باشد  اوراق حین ورشکستگی موجود  و  اسناد  استرداد می مّد . عین  تقاضای  عی   تصفیه  ادارر  از طریق  ماه  دو  ابتدا ظرف  تواند 

نماید   تصفیه تصفیه  ادارر  پذیرش  عدم  صورت  می   در  اقدام  دادگاه  طریق  مادر  شوداز  مستند:  )مصوب    24.  ورشکستگی  امور  تصفیۀ  ادارر  قانون 
 ق.ت.  535این قانون و مادر  28و مادر ( 1318

و چون  کار جهت فروش مال غیر بوده  لالعمحّق  ، نموده است یعنی تاجرعنوان واسطه عمل می ه  در این ماده تاجر ب ق.تجارت: 529تفسیر ماده  
 شرط مسموع است:  3استرداد  عین  اموال  امانی نیز با جمع  استرداد آن را خواهد داشت. ، حّق موجود است عین آن مال تاجر، در هنگام ورشکستگی  

 الی نزد ورشکسته به امانت بوده یا برای نگهداری یا برای فروش.. مال یا امو 1
 . تعّلق آن مال به خواهان، ثابت شود.2
 چه نزد شخص دیگری که از طرف تاجر است(. چه نزد تاجر . عین آن اموال موجود باشد چه کاًل چه جزئًا )3

تاجر،    530در    ق.تجارت:   530تفسیر ماده   تاجر، حّق العملحّق که مادر مهّمیه،  آمر    کار در خرید بوده است.العملکاری کرده است؛ در واقع، 
 تواند رجوع کند.  پرداخت نشده باشد، فروشنده می   ،پرداخت شده باشد اما اگر قیمت  ، تواند به تاجر مراجعه کند که قیمتزمانی می 

نموده و چون در  در این ماده نیز باز تاجر به عنوان واسطه عمل می کار در فروش است.  العملحّق   ، در اینجا تاجر  : ق.تجارت   531تفسیر ماده  
 پس:   استرداد کاال را خواهد داشت. مورد قیمت هنوز محاسباتی با خریدار به عمل نیامده، مالک یعنی فروشنده حّق 

 استرداد است.قابل  از سوی صاحب کاال که فروشنده استاگر قیمت محاسبه نشده باشد،  -
 قابل استرداد است.   از سوی خریداراگر قیمت محاسبه شده باشد،  -

تواند آن را استرداد نماید وااّل  به فروش نرفته یا قیمت  آن محاسبه و پرداخت نشده صاحب مال می تا زمانی که عین مال موجود است  به طور کّلی  
 تواند استرداد کند. طرف مقابل یعنی خریدار می

آن اعتبار زیادی    مشابه    بارنامه یا اسناد    برای  قانونگذارآن است که    علت عدم پذیرش دعوی استرداد  ، در این ماده  ق.تجارت:   532ده  تفسیر ما
 باشد: باشد که تاجر به اصالت اقدام به خرید نموده و دعوای استرداد قابل بررسی میبیانگر سه حالت می 533و  532 باشد. قائل می

نماید و مقصود از استرداد  صاحب کاال از تسلیم آن امتناع می   533. کاال به تاجر فروخته شده اما مبیع هنوز در تصرف بایع است که به استناد مادر  1
 است.  امتناع از تسلیمهمان در این حالت 
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حساب یا بارنامه به دیگری  . کاال به تاجر فروخته شده و مبیع نیز ارسال شده اما هنوز وصول نشده است و همچنین از سوی تاجر به موجب صورت 2
 فروخته نشده است که در این صورت باز هم حّق استرداد برای بایع محفوظ است. 

  380  کاال به تاجر فروخته شده و مبیع تسلیم تاجر شده است در این حالت قانونگذار  قانون  تجارت تعیین تکلیف نکرده و بر خالف دیدگاه مادر.  3
حالتی    محور )مثل  کانون و قضاوت( چنینرسد سؤاالت نص داند به ن ر می قانون مدنی در باب خیار َتفلیس که چنین حالتی را نیز قابل استرداد می

 دیگر قابل استرداد نیست.  
 در این ماده ذکر سه نکته الزم است:  ق.تجارت:   533تفسیر ماده 

 باشد.عنوان واسطه بوده، در این ماده تاجر خود اصیل در معامله می اواًل: برعکس مواد قبلی که تاجر به
 باشد.حق حبس مطرح می ثانیًا: برعکس مواد قبلی که بحث دعوی استرداد مطرح بوده در این ماده 

 تجزیه باشد. در این ماده حکم موردی را بیان داشته که مورد قابل قانونگذار ثالثًا: 
میلیون تحویل گرفته است. حال اگر بعدًا تاجر، ورشکسته    20فروشد. از ثمن معامله  میلیون به تاجر می  100تن برن  به مبلغ   10برای مثال شخصی  

حکم موردی را که مورد    قانونگذارحبس استفاده نماید اما    تن از حّق   8تواند نسبت به  ها را تحویل دهد ولی می ن از برن  ت   2گردد، فروشنده بایستی  
میلیون    100فروشد و بابت ثمن معامله  میلیون به تاجر می   300تجزیه نباشد، بیان نداشته است. برای مثال شخصی ماشینی را به مبلغ  معامله قابل 
ق.تجارت منصرف به موردی است که هنوز مورد معامله   533د حال اگر بعدًا تاجر، ورشکسته گردد تکلیف چیست؟ حکم مقرر در ماده  کندریافت می 

 حبس را برای فروشنده قائل شد.  حّق  مدنیق. 377ان با استناد به ماده تو تسلیم تاجر نشده و می 
 

 : بندی کنیمخوایم ورشکستگی رو جمع می  ایمرحله « پنج خط زمانِی یا  با این  تایم الین« 

 
 . 424/   426 مگر ...  االصول چنین منامالتی ص یح استعلی   . قبل توقف:1

مدنی، معامالتش    ت باشد یعنی با همان قواعد  عمومی  در این مقطع، تاجر سالم است پس طبیعتًا وضعیت معامالتش نباید با اشخا  عادی متفاو
الَمَثل معاملۀ صوری یا مسبوق به  حاکم است، فی   همان ضمانت اجرای مدنیمفقود باشد که باز هم    شرایط اساسی صحتصحیح است مگر اینکه  

 است. بینی کردهخاصی را بر خالف قانون مدنی پیش  ق.ت ضمانت اجرای 424تبانی خود به خود باطل است البته قانون تجارت به موجب مادر 
 !نگفته همونی رو بزن که در مدنی گفتهدربارر عقد نکته: هر جا قانون تجارت چیزی 

متوقف: قبل    تاجر   دین  از  ر  گوید فرا می ق.ت    424است اما در مادر   غیر قابل استناد مدنی  حقوق  در  از دین  عقد  صوری باطل است. عقد به قصد فرار  
اّواًل  از توقف: فسخ؛ قابل تجارت می  ظرف دو سال دعوای فسخ اقامه  ؛ سومًا  تفاوت قیمت پرداخت  عدم  ؛ دومًا  ضرر یک چهارم باشد حداقلگوید: 

 . شده باشد
باطل دانسته شده است    صوری  معامله به قصد فرار از دین  معامله به قصد فرار از دین به موجب قانون مدنی ضمانت اجرای صریحی ندارد بلکه تنها  

نحور اجرای    خا     قانون    21مادر    ای به موجبکه مطلب جدیدی نیست چرا که هر معاملۀ صوری باطل است بنابراین ضمانت اجرای چنین معامله 
در حال حاضر برای آنکه معامله به قصد فرار از دین محرز شود حتمًا باید انتقال اموال یا انجام معامله   .باشدمی  غیر قابل استنادهای مالی محکومیت

  ای صحیح است نیت منتفی است و چنین معامله سوء   و ااّل بعد از صدور حکم قطعی علیه مدیون صورت گرفته باشد تا مشمول بزه فرار از دین شود  
معامله به قصد فرار  مشمول همان ضمانت اجرا است مگر اینکه    معاملۀ به قصد فرار دینبه هر تقدیر در ق.ت    (  98/ 20/1  –  774)رمی وحدت رویۀ  

 قابل فسخ است. ق.ت  424مادر   قبل از توقف مطرح باشد که طبق از دین تاجر  متوقف 

مبعد از توقف تا صدور حکفقبل از توق
بعد از صدور حکم تا 
خاتمۀ ورشکستگی

گی بعد از خاتمۀ ورشکست
تا اعادۀ اعتبار

اربعد از اعادۀ اعتب
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 .ف، متخلف است(که تاجر متوق 551+  557و )  423مگر   االصول چنین منامالتی ص یح استعلی   . بند از توقف:2
 ق.ت:  557و   423قف صحیح است مگر دو دسته استثناء  مادر  بعد از توقف نیز با همان قواعد  عمومی  مدنی اصواًل معامالت  تاجر  متو

انتقال بالعوض؛  1دسته باطل است:    3ق.ت فقط    423به موجب   ای که مال  تاجر را مقّید نماید مانند  . معامله 3. تأدیۀ قروض؛  2. هر نوع نقل و 
دربارر  گه: کلیۀ معامالت بعد از توقف باطله به شرطی که تاجر  متوقف مجرم باشد! این ماده ق.ت هم می 557رهن که به ضرر طلبکاران باشد. مادر 

 تاجر  مجرمه!  
ق.ت؛ اما    423کنند اصل بر غیر مجرم بودن است و معامالت  او صحیح است مگر سه دستۀ  سؤال می  به صورت مطلقها از شما  وقتی توی آزمون 

 گیم کّل معامالت، باطل است. ق.ت می 557+   551که در اینجا با جمع  مواد  اگر مقید کند که تاجر، مجرم است 
است در سؤاالت مطلق باید قائل به صّحت  معامالت  بعد از توقف باشیم  اما یک کلید برای آزمون  کانون: از آنجا که اصل بر غیرمجرم بودن  تاجر  

 وجود داشته باشد.  معاملۀ ورشکسته به تقّلب؛ معاملۀ مقّید؛ قرض؛ بودنبالعوض مگر تصریح به 
 . چنین منامالتی باطل است حکم:صدور . بند از 3

رسد نتیجۀ سلب مداخلۀ تاجر در  ق.ت که تاجر را از مداخله در اموالش بعد از صدور  حکم  ورشکستگی منع کرده بود به ن ر می  418با توّجه به مادر  
 اموالش این باشد که معامالت او پس از صدور حکم ورشکیتگی تمامًا محکوم به بطالن است.   

 . ق.ت 500مگر ماد   نین منامالتی ص یح است االصول چعلی  . بند از خاتمۀ ورشکستگی:4
تأدیۀ دیون، ورشکستگی یا  یا تصفیۀ دیون  ارفاقی  قرارداد  به واسطۀ  یافته و مجددًا میتاجر  ورشکسته  نماید  اش خاتمه  اموال خود مداخله  در  تواند 

به موجب مادر  بنابراین علی  از خاتمه صحیح است مگر در یک حالت استثناء که  به قص ق.ت:    500االصول معامالت چنین تاجری بعد  د   معامله 
شود؛  باطل محسوب میکه  آن    یا فسخ  اضراری که به ضرر طلبکاران است پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن

 ولی اگر معامله به قصد فرار و ضرر نبوده باشد صحیح است.
به موجب قرارداد ارفاقی  ای بعد از خاتمۀ ورشکستگی  معامله است و چنین    قابل فسخ   424نکته: معامله به قصد اضرار قبل از توقف به موجب مادر  

   است. غیر قابل استناد است بر خالف قانون مدنی که کاًل  باطل داد مذکور منتهی به بطالن شده است  ار که قر 
 ...  مگر االصول چنین منامالتی ص یح استعلی اعاد  اعتبار: صدور حکم . بند از 5

االصول صحیح است مگر با فقدان  وضعیت عادی خود قرار گرفته و مشمول سیستم قانون مدنی است و معامالت  او علی در این مقطع، در همان  
 شود. إعمال می رو باشیم که همان ضمانت اجراهای عمومی قانون مدنی در آنشرایط اساسی روبه 

فرماست به جز معامله به قصد فرار از دین یا  قانون مدنی حکم  د معامالت تاجر ورشکسته همان قواعهای مطروحه در خصو   به طور کّلی در سؤال 
معاملۀ ورشکسته  و   معاملۀ مقّیدکنندر مالو  تأدیۀ قرض، معاملۀ بالعوضبه جز  ؛استفسخ و بعد از قرارداد ارفاقی باطل اضرار که قبل از توقف، قابل 

  باطل است. معامالت تاجر بعد از صدور حکم کالً بعد از توقف باطل و   به تقّلب
با  ق.ت  415ۀ مادر  نکت تاجر  اعالم می   حکِم اعالمِی : ورشکستگی   بخوانید  دادگاه  بدوی  رو که  دارد. شما هر کتابی  تأسیس هم  شود ولی جنبۀ 

و  بود که حکم ورشکستگی »اعالمی  دیگر گفته  گزینۀ  و  بود  گزینه، »اعالمی«  و   آمد  تستی  اگر  اما  است  اعالمی  نوشته که حکم ورشکستگی، 
 رسد. تر به ن ر میینۀ اخیر صحیحتأسیسی« است، گز 

باشد که باید گفت اصواًل شخص  طلبکار در  شود نحور دریافت ثمن یا عوض معامله مینتیجۀ بطالن یا فسخ قرارداد سؤالی که مطرح مینکته: در  
َرما قرار گیرد یعنی طلبکار   425آید مگر استثنائًا در خصو  فسخ که به موجب مادر  جرء  هیأت طلبکاران به شمار می   ،نتیجۀ بطالن باید در صف غ 

َرما  ق.ت َرما و  بدون ورود در غ   مستحّق دریافت دین یا تفاوت قیمت خواهد بود.  قبل از تقسیم دارایی بین غ 
 

به موقع  اجرا    قبل از قطعیتیعنی    شدن جهت اجراء ندارد. شود لذا نیازی به قطعیق.ت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می   417نکتۀ مادر  
به طور کامل اجرا می گذاشته می آیا  اینکه  البته در  توّج شود  با  به طور جزئی محّل سؤال است که  یا  ادار شود  به شمارر  ه به ن ر مشورتی  ر حقوقی 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

140 

کاران و ادارر است به اقدامات تأمینی و دعوت بستان  ، منحصراجرای موقت  ، اجرای موقت است.اجرای حکم ورشکستگی در قانون تجارت   ،704
یان و خود    شود.فروش اموال نمی ورشکسته و شامل   اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق د 

هر کس نسبت به تاجر   الین  باال(  )از مرحلۀ سۀ تایم   از تاریخ حکم ورشکستگی:  کنهداره راجع به اثر حکم ورشکستگی صحبت می   ق.ت   419مادر  
نیز مشمو ورشکس اجرایی  اقدامات  تعقیب کند، کلیۀ  او  به طرفیت  یا  اقامه  بر مدیر تصفیه  باید  باشد  یا غیرمنقول داشته  از منقول  اعم  ل  ته دعوایی 

 همین دستور خواهد بود. 
رد؛  کنه؛ شکایت  مدیر  تصفیه را مینکته: محکمه، عضو  ناظر رو معّین می ناظر »فقط در    تصمیمات  عضو    شکایت از رسیدگی به  توان نزد عضو ناظر ب 

 با دادگاهی است که عضو ناظر را معّین کرده؛ حواستون باشه اگر ادارر تصفیه باشه دیگه عضو ناظر الزم نیست. مواردی که قانون معّین کرده« 
کنه و ..( اما مدیر کارش دفتری  کنه؛ مهر و موم می است )پلمپ می  دهنده()یعنی راپورت  پلیسی  عضو ناظرفهمیم که کارهای می 434نکته: از مادر 
تن یم میاست )صورت  این دو برعکس میجلسه  ...(. یک جا کار   اتفاقًا سؤال هم هستکنه و  به  می ق.ت    478: مادر  شود که  گه »مدیر تصفیه 

و عضو    دهد ...ملیاتی که با استحضار  تاجر  ورشکسته شده است میمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و ع
تصمیمات  مجمع  طلبکارها صورت  و  مذاکرات  کلیۀ  از  باید  ترتیب دهد.ناظر  راپورت می  «مجلس  مدیر تصفیه  ناظر صورت اینجا  جلسه دهد! عضو 

 نویسد! می
و  باشد  است  مورد ممکن  )این هفت  و محتویات حکم ورشکستگی  نباشد(:  بعضی   مندرجات  تعیین  1هاش ممکنه  )  تاجربودن .    412ورشکسته 

ق.ت( )الزامی   412. تعیین تاریخ توقف از تأدیه )3)شرط  الزم و باید است(؛    ق.ت(  412از تأدیه )  توقف . تعیین  2ق.ت( )شرط  الزم و باید است(؛  
برداری در یک  ( )اگر صورت439تا    433. تعیین توقیف اموال تاجر )5ق.ت( )الزامی نیست(؛    437. تعیین توقیف تاجر )بازداشت تاجر( )4نیست(؛  

چه  نویسند، نوشتن  این امر، الزامی و مطلق است، چه ادارر تصفیه باشد،  )امر  مهر و موم را در رمی می  روز باشد، مهر و موم، الزم و اجباری نیست.(
. حواستون باشه! توی این یک  شود یا نهبرداری نیاز است که در یک روز انجام می م بستگی به زمانی دارد که برای صورتنباشد. اما اجرای مهر و مو

نمی  اگه صورتروز مهر و موم  بلکه  امکانکنه  دادگاه مهر و موم میبرداری توسط مدیر تصفیه  اوون وقت  نبود  تعیین6؛  (کنه!پذیر  مدیر تصفیه    . 
باید ظرف  442تا    440) باشد(؛  5( )مدیر تصفیه  نیست که در حکم  الزامی  )7  روز مشخص شود پس  ناظر  تعیین عضو  ادارر 432تا    427.  ( )اگر 

 .(الزم نیست تعیین شود؛ اما اگر ادارر تصفیه باشد اصاًل   بایدتصفیه نباشد ضمن حکم 
 برداری هر دو توسط ادارر تصفیه خواهد بود.موم و صورت  نکته: وقتی ادارر تصفیه داشته باشیم، مهر و

  [ یننی رئیس دادگاه امین صلح ]: در صورتی که تاجر  مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد  437نکتۀ مادر  
نمامی به مهر و موم  اقدام  فورًا  از طلبکاران  نفر  یا چند  تقاضای یک  بر حسب  به  توان  را  اقدام خود  این  باید بالفاصله  و  ]یننی    النموممدعی ید 

 اطالع دهد.  دادستان[
 برداری ندارد بلکه یک اقدام تأمینی است. نکته: این مهر و موم ربطی به صورت

مالزمه نکته:   شرکا  با  تجاری  شرکت  اشخا   بین ورشکستگی  شرکت  در  که  هرچند  عنوان  هیچ  به  ندارد،  وجود  سبی(  ای  ن  یا  مختلط  )تضامنی، 
 شود.امکان رجوع به شرکاء وجود دارد آن هم پس از تصفیه شرکت، لذا اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمی 

 شود. نکته: مستثنیات دین شامل مهر و موم نمی
 نکته: امر به توقیف یک چیز است؛ توقیف اموال چیز دیگری است.

 قرار توقیف تاجر را خواهد داد:  در حکم ورشکستگی : اگر تاجر  ورشکسته، به این موارد عمل نکرده باشد محکمه  نکته
محکمددۀ بدددایت ]دادگدداه بدده دفتددر  ای که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی حاصددل شددده« »ظرف سه روز از تاریخ وقفه  عدم  اظهار  توقف  خود  .1

مراتددب  ذیددل در  فقدددان یددک یددا تمددام    .2؛ حساب دارایی و کّلیۀ دفاتر تجاری به دفتر دادگاه  بدوی محّل اقامددت  خددود صورت عدم تسلیمو   نخستین[
صددورت  .3؛ قددروض و مطالبددات ۀیدد صورت کلّ  .2؛ متوقف به طور مشروح تاجر   منقول  یرمنقول و غ اموال   ۀیکلّ  یمتعداد و تقو  .۱  :حساب دارایی  صورت

 .ینفع و ضرر و صورت مخارج شخص 
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شدددن  از اداره و تسویه خواهدددمی  قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد تاجر  ورشکسته به واسطۀ اقدامات خددود:  نکته
 عمل  ورشکستگی جلوگیری کند.

 از موارد فوق.ضروری نیست مگر استثنائًا در صورت تخلف  توقیف ورشکسته یابازداشت اصواًل پس 
شددود؛ بنددابراین اعددالم می العمومتقاضددای مددّدعییددا  تقاضای طلبکدداریا  اظهار خود تاجربر اساس  415نکته: حکم ورشکستگی تاجر به موجب مادر 

رشکسددته اسددت ولددی در عمددل دعددوای ورشکسددتگی علیدده تواند باشد و خواندر دعددوا تدداجر و خواهان  دعوای ورشکستگی هر یک از اشخا  فوق می
 کنم که پول توئه طلبکار رو ندم!شود؛ چون مالکریمی  ورشکسته دعوای ورشکستگی طرح میطلبکار یا طلبکاران طرح می

های تاجر  ورشکسته نمایان شد  پس از اینکه ورشکستگی به صورت رسمی محقق شد و آثار آن در معامله :  خاتمۀ ورشکستگیدر باب    اینکته
. تأدیۀ  3ق.ت(؛   526تا    504و تصفیۀ دیون )  یغتفر .  2ق.ت(؛   503تا    476. تن یم قرارداد ارفاقی )1یابد:  اکنون ورشکستگی یه سه طریق خاتمه می

 . ق.ت( 575تا  561تمام دیون )
نماید و    ق باال نسبت به همدیگر تقّدم و تأخر دارند یعنی مدیر تصفیه قبل از اقدام به عملیات تصفیه باید نسبت به قرارداد ارفاقی تعیین تکلیفسه طری

 در صورت عدم تحقق قرارداد ارفاقی، عملیات تصفیه و تفریغ حساب به عمل خواهد آمد. 
 
 

 یه جوِر خوبی می ، در ذهنبا خواندن نکات زیر، مطالب 
ً
 تون! وجودتون مِق ُع توی  شینه تان تثبیت خواهد شد و اصال

 
 عمال تجاری أتجار و 

 .(مؤسساتها و شرکت) یحقوقتاجر و  تاجر حقیقیتجار بر دو قسم هستند:  :1نکته 

 ایننم مننادهمنظور   .قرار بدهد  یرا معامالت تجارت  خود  یشغل معمولاست که    یتاجر کسقانون تجارت    1  ماده  وفقاشخاص حقیقی:   :2نکته 

 ....« است که یکستاجر » گفته: چون اوّلش اشخاص حقیقی است صرفاً
شغل    ،انجام آن   کهدرصورتی   البته   .است  قانون تجارت   2انجام اعمال مذکور در ماده    ؛تاجر  شناسایی   ی قانون تجارت ضابطه  1  ماده  وفق :3نکته 

 فرد باشد.  معمول

دهند که کس باشه، شغلِ معمولیش عمل باشه، اونم واسه خودش باشه، به دنبال  تاجرسازی از نظر مالکریمی: لباسِ تاجر را به کسی می فرمول  
 سودش باشه. کسی + شغل معمول + عمل + خود + سود

وجود  ، وجود پروانه )در داللی(  ،باشد. طبق ایم نصتواند تاجر ق.ت هر شخصی که شغل معمولی خود را عمل تجارتی قرار دهد می   1به موجب مادۀ 
...  مجوز )نمایش فیلم، آژانس مسافرتی نیست. هیچ   های خاصرعایت محدودیت   و   (و  به نظر    کدام شرط تاجرشدن  اگر در کانون سؤال دادند  لذا 

  1مادۀ  گر در ارشد سؤال دادند واقعیت ایم است که اطالق  توانند تاجر باشند. اما اپروانه، سردفتر و ... می رسد حتی افرادی مثل قاضی، دالل بی می
انجام ها نیست پس هرچند چنیم عملقانون تجارت دلیلی بر جواز عدم رعایت محدودیت  دهندۀ آن  هایی ممکم است تجاری باشند ولی شخصِ 

 تواند تاجر باشد. نمی

 انجام دهد.  به حساب خود را   یاعمال تجار شود که  ی تاجر قلمداد م یشخص زمان انجام اعمال مذکور با  :4نکته 

تجارقائم :5نکته  ق  ی مقام  ولیم  یو  ن  یا  به  نمایکه  و  د  یندگیابت  تجار  یگریاز  م  ی عمل  نمی انجام  شناخته  تاجر  حساب  ی دهند  به  چون  شوند 
 . ستیخودشان ن

مبادرت ورزند و   یذات ی به اعمال تجار  می قا ی  یاذن ولم اشخاص مجازند با  ی ا  لذا .م معامله کنندیا قی یتوانند با اذن ولی م ه یسفو   زیر ممیصغ :6نکته 
 . اختالفی است() شوندی تاجر شناخته م متعاقباً

تع  یچنانچه شخص :7نکته  به منظور  باشد  بودن  یی چند شغل داشته  تاجر  نبودن یم  تعیبا  ،ا  او  شغل معمول    کهی درصورت  .م گرددیید شغل معمول 
 شود. ی باشد، تاجر قلمداد نم یرتجار یغ  کهی درصورتباشد، تاجر خواهد بود و   یتجار 
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که شخص   یمقدار زمان  م یبنابرا  .ك از مشاغل است یزان درآمد شخص از هر  ینظر غالب، م  بنا بر رمعمول  یص شغل معمول از غ یار تشخیمع  :8نکته 
 ست. یمؤثر ن رمعمولیغ ص شغل معمول از یکند در تشخی م مشاغل صرف می جهت اشتغال به ا

وجود   با . اندممنوع  یذات یاعمال تجار  یعنیاز اشتغال به تجارت  یو سران دفاتر اسناد رسم ی قضات دادگستر از جملهمشاغل   یصاحبان برخ :9نکته 
 . قلمداد کندم اشخاص را تاجر ی ست که دادگاه در صورت اشتغال به تجارت ایم نی ت مانع از ای م ممنوع ی تخلف از ا ، میا

 .قانون تجننارت باشنند  2مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده    شوندنمیتاجر محسوب    ،شرکای شرکت تجاری :10نکته 

وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شننرکت و   یمعامله  جهیدرنت  .شودمی  انجام  به حساب خود وی  خود شخص واعمال تجاری برای    انجام

 .شودینممواردی از ایم قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب 

 ل در مقابل موکل است.یت وکیمقام در مقابل آمر مانند موقعقائم تیموقع .خود فعالیت کند مقامقائمیا توسط  شخصاًتواند می تاجر :11نکته 

مقامان ح نشود برخالف وکالت هر کدام از قائمیمقامان تصرایم حالت اگر به اجتماعی بودن قائم در  .متعدد باشندتواند واحد یا می  مقامقائم  :12نکته 
 اصل بر استقاللی بودن است. یعنی؛ خانه استامور تجارت یندگینما یارات الزم برایاخت یمستقالً دارا

ه ثبننت و ینکه طبق مقررات وزارت عدلیست مگر ایمؤثر ن  اطالعیبث  د در مقابل اشخاص ثالیم قیبودن، ا  یح به اجتماع یدر صورت تصر  :13نکته 
 شده باشد. یآگه 

ثابت  نکه  یست مگر ایارات او در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیرا دارد و محدود کردن اخت  ی تجار  یندگیارات نما یه اختیمقامِ اصوالً کلقائم :14نکته 

 . ستین ی جز اعمال تجار یکار العملو حق  یتجاری برخالف دالل  یمقامقائم  .ثالث از آن مطلع بوده است  شود

در مقابل اشخاص ثالث    یمقام در صورتده باشد عزل قائم یبه ثبت رس  یمقامم اگر قائم یوجود ا  با .است  ییجزو عقود رضا  یمقام تجارتقائم :15نکته 
 . ثالث از عزل او مطلع باشد نکه طرفیده باشد مگر ایه به ثبت رسی م وزارت عدلی معتبر است که عزل، مطابق قوان

 عی بَفرعی یا تَ -3 حکمی یا تشبیهی -2 ذاتی یا مطلق -1: اندقسم اعمال تجاری بر سه  :16نکته 

 است.   تجاری ذاتیعمل ق ت   2ماده  1تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره موضوع بند  :17نکته 

است به شرط آنکه به قصد فروش یا اجاره باشد اعم از آنکه    و معوض  دو طرفه   یعمل حقوقق  یتملك مال از طر  ؛تحصیل مالاز  منظور   :18نکته 
 .تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

از تحص :19نکته  بند  یمنظور  در  عمل حقوق  یلی، تحص1ل  آن  که منشأ  طرفه  یاست  باشد  یدو  ناشیتحص  می بنابرا  . معوض  مال  واقعه   یل  ی  از 
 .شودی شناخته نم یست لذا ذاتاً عمل تجار یق.ت ن  2ماده  1رمعوض مانند هبه مشمول بند یغ  ی، مانند ارث یا عمل حقوقیحقوق

  از،  ت کلی مال فروخته یا اجاره داده شودا است اما اگر تغییرات کلی و اساسی باشد و پس از ایجاد تغییر  جزئیتصرفات    ،تصرفات  منظور از  :20نکته 
 .اعمال تجاری نخواهد بود مصادیق

به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل مسافر یا اشیا باشد    تصدی   که باشد عمل تجاری ذاتی است.  یهر طریق  تصدی به حمل و نقل به  :21نکته 
 قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است.  393تا  377موضوع مواد  ونقلحملتجاری است ولی قواعد قرارداد 

 . شوندمی  محسوب ذاتی  عمل تجاری  ، کاریالعمل حقعملیات داللی و  :22نکته 

ا  یبا دالل  ی کار العملی حق تفاوت عمده :23نکته  انعقاد قرارداد برا  یانجام معامله است و اراده   ی م است که دالل اصوالً واسطه ی در  امر    ی او در 
 است.  مؤثری او در صحت قرارداد اراده  و  کندی کار به حساب آمر قرارداد منعقد مالعمل حق ی ست ولیمؤثر ن

 رمستمر است. یا غ ی ی ر بنگاهیغ  ی از اقسام معامالت تجار یکار العملو حق  ی ز مانند داللیت نیعامل :24نکته 

سسه انجام شوند هرچند ؤباید در پوشش یك ماست که  ت عمل تجاری ذاتی  . ق  2  ی ماده  3تصدی به تأسیسات خدماتی مندرج در بند   :25نکته 
اما تسهیل معامالت آن عمل   شوندنمی ت عمل تجاری محسوب  .ق  4  ی موضوع آن خدمات تجاری نباشد مانند معامالت ملکی که به صراحت ماده

 باشد. می  تجاری

  پس   ل بنگاه باشد.یاست که در قالب تشک  ی تجار   ذاتاً   ی ونقل در صورتحمل  لذا  .ا مستمر استی  ی بنگاه  یذات   ی حمل و نقل از اعمال تجار  :26نکته 
ست و عمل او هم ذاتاً  یگران اجاره داده است، تاجر نیا مسافر به دیکه آنها را به منظور حمل بار    یا سوار ی  یمالك چند دستگاه خودرو اعم از بار 

 ست. ین  یتجار 
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بلکه منظور عملیات ساخت یا تکمیل یك کاال به منظور فروش یا به    باشدنمی ت  .ق  2  یماده   4تأسیس کارخانه به تنهایی مشمول بند   :27نکته 
 . مانند سایر اعمال تجاری وجود قصد انتفاع در ایجاد آن ضروری است عالوه به   .باشدمی  نهکار بردن آن در کاالی دیگر در کارخا

م و مقررات خاص به منظور فروش  ی است که مطابق آی  یعمل  یات حراجیاز عمل  منظور  ، ت.ق  2  ی ماده  5در خصوص حراجی موضوع بند   :28نکته 
 رد. یگی گران صورت میاموال د 

 . عملیات حراجی را انجام دهد ،متصدی باید در مقابل دریافت حق حراجی وحراجی باید به همراه تصدی باشد  :29نکته 

اگر برگزاری نمایشگاه به قصد انتفاع نباشد و یا به همراه تصدی و    ،ت.ق  2  یماده   6تصدی به نمایشگاه عمومی موضوع بند    خصوص  در :30نکته 
 .مستمر نباشد، عمل تجاری نیست 

برپایی نمایشگاه آثار هنری   نتیجه در .است  یگردد ذاتاً عمل تجار  یتصدکه به آن  یدر صورت یبا هر موضوع  یشگاه عمومیهر قسم نما :31نکته 

 نیز در صورت جمع شرایط فوق عمل تجاری ذاتی است. 

  ؛ بهبپردازند وجهش گذاشته شده است  ی آنچه به نما  یتماشا   یاست که عموم برا  یذاتاً عمل تجار   یدر صورت  یشگاه عمومیبه نما  یتصد :32نکته 

 است(. یشگاه عمومیاقسام نما ... از  ها وی ها و گالرر و موزه نما و تئاتیس یهاگان نباشد )سالم یش رای موضوع نما یعبارت دیگر تماشا 

 شوند.می   تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر است و عملیات صرافی و بانکی نیز مطلقاً تجاری محسوب ،عملیات صرافی :33نکته 

 شود. یکه وجوه و اعتبار مجازاً کاال تلق یست مگر در صورتیباشد و گردش کاال مطرح نی وجوه و اعتبار م یا بانکدار، واسطه یصراف   :34نکته 
خریتبد :35نکته  آن،  به  راجع  معامالت  و  ارز  مشتر یل  دستور  به  سهام  فروش  و  اعطا ید  خاص،  ضوابط  تحت  سپرده  قبول  اعتبار    ی،  و  ا  یوام 
)ق.ت(    2  یماده  7وضوع بند  م  یو بانک  یات صرافیق عملیبدون ربا، مبادله و معامله بروات از مصاد  یات بانکیموضوع قانون عمل  یالت بانکیتسه 

 .است
پول  ی ابانك موسسه  :36نکته  بر طبق قانون  بانک  یاست که  بانك   ی اداره   یحه قانونی، الیو  ات  یل و به عملیر مقررات مربوط تشکی ها و ساامور 

مقننه به استناد حکم    یمنظور شده است لکم قوه  یدر بخش دولت  ی بانکدار   یچه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساس  اگر  .اشتغال ورزد  یبانک

 .م، مجاز اعالم نموده استیرا تحت ضوابط مع  یردولتیغ بانك  س یتأسل اصل مذکور یمقرر در ذ
 م گردد.یی پول و اعتبار تع  ید توسط شورا یبا  یات بانکیق عملیکشور، مصاد یو بانک یمطابق قانون پول :37نکته 

ل  یتشک  ی برا  .ردیانجام پذ  عام   ی شرکت سهامدر قالب    لزوما  د  یدر حال حاضر با  ی ات بانکیکشور، عمل  یو بانک  یبا توجه به قانون پول :38نکته 

اخذ    ی نکه مجوز را از بانك مرکزیتواند آن را ثبت کند مگر ایها نمپول و اعتبار برسد و مرجع ثبت شرکت   ی د به شورایم شرکت اساسنامه آن بایا
 کند.

از معامالت برواتی :39نکته  سند    موضوع معامله معامالت مربوط به سند برات است و در صورتی است که    است  عمل تجاری ذاتیکه    منظور 

 . برات باشد

 . ( استیه ی)تشب یکمح   ی، عمل تجار یمعامالت بروات :40نکته 

 .شودمی  محسوب 2ماده  8آن بروات باشد مشمول بند  مورد معامله که  ایمعامله  پس شود.نمی معامالت اسناد سفته و چك را شامل  :41نکته 

 . معامالت برواتی ممکم است بیم تاجر یا غیر تاجر باشد :42نکته 

عام   یل شرکت سهامیدر قالب تشک یات بانکید مانند عملیبا یگرمه یو ب ی مه مرکز یس بیدر حال حاضر مطابق قانون تأس ای مه یات بیعمل :43نکته 
 رد. یانجام پذ

 ران است. یا  یی مرکز مه یمطابق قانون فوق در حال حاضر مستلزم اخذ پروانه از بمه، یات بیانجام عمل :44نکته 

 ینظر از قصد طننرف، ذاتنناً تجننارصرف یی اقسام معامالت راجع به کشتهمه ،ماده 10موضوع بند   یرانیکشتو    یسازیکشتدر خصوص   :45نکته 

 اند.یذاتاً تجار یهمگ یه کشتیا عاریعه یا معاوضه و ودی یی کشتبه عنوان مثال اجاره .است

تجاری که باید در    اعمال   و شوند  می   اعمال تجاری که به محض انجام تجاری تلقی  : اعمال تجاری بر دو قسم هستنددر یك تقسیم دیگر   :46نکته 
 قالب بنگاه و تکرار انجام شود. 

به قصد فروش    و تحصیل مال منقول  خرید  ،کاریالعملحق ،  داللیشامل    که   شوندمی   به محض انجام تجاری قلمدادتجاری    اعمالبرخی   :47نکته 
 باشند.می  صرافی و بانکی و بیمه و عملیات  
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تصدی به عملیات حراجی و تصدی به    ،تصدی به حمل و نقلشامل  که    شوندمی   تجاری قلمداد  تکرار  صورت   تجاری در  اعمالبرخی   :48نکته 

 . باشندمی  بکار انداختم کارخانه عمومی و تصدی به رسانیدن ملزومات و تأسیس و   های نمایشگاه 

تجاری حکمی :49نکته  ضوابط    ،اعمال  به  توجه  تجاری  شدهپذیرفته با  اعمال  مورد  محسوب    اًذات  ،در  به    شوندنمیتجارتی  بنا  قانونگذار  اما 

 مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را بر آنها بار نموده است. 

ایجاد از  اند عبارتاعمال تجاری حکمی   :50نکته  امور  از  برخی  انجام  برای  که  تأسیساتی  نوع  هر  به  معامالت  عالوه    به  شوندمی   : تصدی 

 برواتی. 

 . بند احصاء گردیده است  4ت در .ق  3 ی اعمال تجاری فرعی یا تبعی است که در ماده  ، سوم اعمال تجاری یدسته :51نکته 

ماده ضابطه  :52نکته  ایم  بودن   یدر  از ضابطه   یعنی   ؛باشدمی   ضابطه مختلط   تشخیص تجاری    باشد می  موضوعی  یشخصی و ضابطه   یتلفیقی 
 . ، ضابطه شخصی است نه مختلط(برخی  نظرالبته به )

ایم امر  می   محسوب   تجاری   معامالت تجار؛   کلیه:  قانونی   یاماره  :53نکته  با کسی است که    قانونی  ی اماره شود و  اثبات خالف آن  است و 

 ادعای غیرتجاری بودن معامله را دارد. 

معامالت    شودنمی تجاری محسوب    وجههیچبه   معامالت غیرمنقول :54نکته  مگر  باشد  تجاری  برای حوائج  و  تاجر  توسط  اگر   غیرمنقولحتی 

 کنند. می  ساخت و ساز ساختمان که زمیم را برای ساخت و فروش خریداری های شرکت

م دفاتر ی ا  مقامقائم ه به موجب نظامنامه  یرا که وزارت عدل  یگریا دفاتر دیل  یی جزء مکلف است دفاتر ذکسبه   یبه استثنا  یهر تاجر :55نکته 

 . دهد داشته باشدی قرار م

 . داشتم دفاتر تجاری ندارندشوند اما الزامی به می  جزء تاجر محسوب  یکسبه  :56نکته 

جزء    یال تجاوز نکند کسبه یون ریلیم  100ی آنها از مبلغ  انه یزان فروش سالیم  کهی درصورتر آنها  یدکنندگان و نظایوران، تولشه ی کسبه، پ :57نکته 
 هستند.

ال تجاوز نکند  یون ریلی م  50در سال از    شدهارائه آنها در قبال خدمات    یافت ینکه مبلغ دریا  مشروط بر  یانه یدهندگان خدمات در هر زمارائه   :58نکته 
 . جزء هستند یکسبه 

دفتری است روزانه و تاجر باید کلیه مطالبات و دیون و معامالت تجاری و برواتی و جمیع واردات و صادرات را و وجوه    ،روزنامهدفتر   :59نکته 

 . برداشتی برای مخارج شخصی خود را در ایم دفتر وارد نماید

 . ج و در آن وارد کنداز دفتر روزنامه استخرا   باریك  ایهفته دفتر هفتگی است و تاجر باید کلیه معامالت خود را   ،کل دفتر  :60نکته 

 .شودمی  دفتری سالیانه است و بیالن مالی تاجر محسوب داراییدفتر  :61نکته 

  ی اداره   ی دفتر نیاز به پلمپ توسط نماینده  ایم   .تاجر است و باید به ترتیب تاریخ تنظیم شود  یدفتر مراسالت و مخابرات صادره   کپیهدفتر   :62نکته 

 شوند.می  وارده نیاز به دفتر ندارد و در لفاف پیچیده  هاینامه .  ثبت ندارد

 . خ در صفحات مخصوصه نوشته شودی ب تارید به ترتیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق با یکل :63نکته 

م سطور نوشتم  ی ا بیه و  یمعمول است و در حاش  ی سیکه در دفترنو  ش از آنچهیبد گذاشتم  یسف  ی م جای دن، حك کردن و همچنیتراش :64نکته 

 . ممنوع است

 . نگهداری نماید سال  10 تاجر مکلف است ایم دفاتر را از ختم هر سال به مدت :65نکته 

 باشد. می  الرأسجزای نقدی و اخذ مالیات به صورت علی  :ضمانت اجرای نداشتم دفاتر تجاری یا عدم رعایت مقررات مربوط به آن  :66نکته 

اگر نداشتم دفاتر با قصد تقلب باشد دادگاه وی    ، چنانچه تاجری دفاتر نداشته یا دفاتر وی نامنظم باشد و در عملیات وی توقف حاصل شود  :67نکته 
به  و  )  نماید تواند وی را به ورشکستگی به تقصیر محکوم  می   نماید اما اگر قصد تقلبی وجود نداشته باشد دادگاه می   را به ورشکستگی به تقلب محکوم

 . ورشکستگی به تقصیر اختیاری(نظر برخی 

دا کنند  یباشد و مندرجات آنها با هم اختالف پ  یمیو تنظ  یط شکلیه شرایتاجر باشند و دفتر هر دو واجد کل  یدو طرف دعو   کهی درصورت :68نکته 
خود را با استناد به ادله    یادعا و خواسته   ید مدع ی شوند و بای ت خارج می از دفاتر به عنوان سند قابل استناد نخواهد بود و هر دو از سند  کدامچیه
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 گر به اثبات برساند. ید
مرتننب شننده   قااانو ن  یمطابق مقررات اکه    یبرند در صورتیخود بکار م  یامور تجارت  یکه تجار برا  یر دفاتریسادفاتر مذکور و   :69نکته 

در مقابننل  عننالوه بننه .ه صاحب آن معتبر خواهد بننودیصورت فقط بر عل نیر ایدر غت خواهد داشت و  یسند  یدر امور تجارت،  ن تجاریبباشد  

 .توانند قرینه محسوب شوندمی  غیرتاجر

 .باشندمی عادی اسناد ،دفاتر تجاری :70نکته 

که در آن نقاط به شغل    یه اشخاصیس کند کلیتأس  یدانسته دفتر ثبت تجارت  یه مقتضیکه وزارت عدل  یدر نقاط   : یدفتر ثبت تجارت  :71نکته 

به ثبت برسانند واال به    یدفتر ثبت تجارت د در مدت مقرر اسم خود را در  یبا  ی جزءبه استثناء کسبه  یو خارج  یران یاشتغال دارند اعم از ا  یتجارت

 ال محکوم خواهند شد. یر 2000تا  200از  ی نقد  یجزا
بازرگانبرخالف د :72نکته  اداره   ی، سند رسمیدفتر ثبت تجارت  یفاتر  م و  یمرجع تنظ  م یبنابرا   .شودی م  یم و نگهدار یی ثبت تنظاست زیرا توسط 

 ، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور است. یدفتر ثبت تجارت ی نگهدار 

ی چاپی مخصوص تنظیم و  نام را در نسخه ی ثبت  ؛ اظهارنامه سیتأسبه کار یا    یک ماه از شروعباید ظرف    هاشرکت کلیه بازرگانان و   :73نکته 

 . به دفتر ثبت تجاری تقدیم کنند تا نام ایشان را در دفتر ثبت کنند
قانون تجارت با عالمت تجاری    576تجاری مقرر در ماده    اسم  .: محتمل است تاجر برای خود نام تجاری برگزیندنام و عالمت تجاری :74نکته 

 باشند.می  و نام شرکت تجاری کامالً متفاوت
نام و مشخصات واقعی و سجلی خود را به عنوان یك تاجر    : تاجراست  متفاوت   هاشرکت   ثبت  دفتر  در  تاجر  نام   با   تجاری  نام :75نکته 

 تواند هر عنوان یا نامی متفاوت از نام واقعی تاجر باشد. می  کند اما نام تجاری می  در دفتر ثبت تجاری ثبت 
شخص حقیقی یا حقوقی باشد و الزامی ندارد که نام تجاری    یکننده مشخصنام تجاری، عبارت است از هر اسم یا عنوانی که معرف و    :76نکته 

 .تاجر با نام خانوادگی وی یکی باشد
شرتجارتخانه   ی برا  یاسم  تواند ی نمتاجر   :77نکته  وجود  موهوم  که  کند  انتخاب  خود  باشدیی  »ب«    به   . ك  آقای  مثال  نام    تواند نمی عنوان 

 تجارتخانه خود را و نام تجاری خود را تجارِ شریف قرار دهد چون اسم جمع است. 
با    شدهثبت   ی اسم تجارت  نکه یولو اخود قرار دهد    ی تواند اسم تجارتینم  در هما  محل   ی گر ید  چ شخص یهرا    شدهثبت   ی اسم تجارت :78نکته 

 باشد.   یکیاو    یاسم خانوادگ
 است و قابل تمدید است.  پنج سال یاست و مدت اعتبار ثبت اسم تجارت  انتقالقابل  ی اسم تجارت :79نکته 
  برندها   .که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد  یتیرؤقابلهر نشان    عبارت است از   :عالمت تجاری :80نکته 

 ... آدیداس، نایك، چی توز و  یهامارك عالمت  مثل .عالمت تجاری هستند  ... همان و ی خانگلوازم های لباس یا یا مارك 
 .کنند مانند شرکت دیده گسترانِ فردامی : اصوالً عنوان یا عبارات سه سیالبی است که شرکاء برای شرکت انتخاب نام شرکت تجاری :81نکته 
  یندارد اما چنانچه شخص  ی ت قانونیممنوع   ی و عالمت تجار   ی بودن اسم تجار   ی کی:  واحد  ی انتخاب عالمت و اسم تجار امکا    :82نکته 

 . ثبت کند  ی ك عالمت و اسم تجار یك را به طور جداگانه به عنوان ید هریا بالعکس، با یهم باشد  ی و  یاش، عالمت تجار ی بخواهد اسم تجار 
فاقد    (ی تجار   ی)اسام  مؤسساتا  یها  شرکت   ی اسام  اما  ده سال است   ی عالمت تجارنام تجاری پنج سال است و مدت اعتبار  مدت اعتبار   :83نکته 

 ها پس از انحالل، اعتبار دارد. سال  یمنحل نشده و حت  یکه شخص حقوق ی تا زمان مدت اعتبار هستند و 
نام تجار   مرجع   . است  ی ت صنعتی مالک  ی اداره مرجع ثبت عالمت،   :84نکته  اداره ثبت شرکت   ،یثبت  نام شرکت نیز    هادر  به ثبت    مستقالًاست و 
 . رسدمی  ، نام شرکت نیز به ثبتهاشرکت ی ثبت که در ضمم ثبت شرکت در اداره بل  رسدینم

تواند به شکل اسم و با  می   تجاری نیز  عالمت  .تواند یك یا دو یا چند سیالبی باشد ولی نام شرکت باید سه سیالبی باشدمی   نام تجاری :85نکته 
 . باشد ولی نام شرکت باید معنادار و فقط با حروف باشد یمعنی بیا    معنادارحروف و عدد و یا به صورت اشکال 

 . اما در خصوص نام تجاری و نام شرکت چنیم نصی وجود ندارد است  ابطالقابل حداقل سه سال استفاده نشود، قانوناً یاگر از عالمت :86نکته 
 .ار کندیخود اخت ی برا یك نام تجار یش از یتواند بی کس نمچ ی ه متعدد از سوی یك شخص منع قانونی ندارد اما یار تج  یهاعالمت ثبت  :87نکته 
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است و در    رممکمیغ   باًیتقر  یانتقال نام تجار   اما(  یبردارا بهره ی)قرارداد فروش    باشدمی   یا دائمیبه طور موقت    انتقالقابل   یعالمت تجار  :88نکته 
 .شودی شناخته م یاز آن باشد که با نام تجار   یا بخشید همراه با انتقال شرکت یبا  یز انتقال نام تجار یصورت امکان ن

 .است ی اجبار  ، ك نام به هنگام ثبت شرکتی ار یاخت اما  ست ی ن یاجبار  قانوناً یانتخاب و ثبت عالمت تجار  :89نکته 
 وجود دارد. را نقض کنند    یا نام تجار ی صاحب عالمت  ی که حقوق انحصار ی اشخاصب یحق تعق متعاقبا و   یحق استفاده انحصار  :90نکته 
ب :91نکته  از الفاظ  الفاظ سایاستفاده  از  الفاظ    یس ینومعادل   . البتهممنوع است  و نام شرکت  یا عالمت تجار یبه عنوان نام    هازبان ر  یگانه، استفاده 

 .، مجاز استبا داشتم کارت بازرگانی  یداخل یصادرات کاالها ی برا  یگانه و استفاده از الفاظ خارجیبه خط ب یفارس
تجاری :92نکته  طور  به  کاال  واردات  و  صادرات  امر  به  بازرگانی    ،مبادرت  کارت  داشتم  که مستلزم  وزارت    است  توسط  قانونی  ضوابط  اساس  بر 

 . گرددمی  بازرگانی صادر 
 

 ی تجاری هاشرکت 

 . دارند یت حقوقی شخصم قانون ی مذکور در ا یتجارت یهاشرکت ه ی ق.ت کل 583ی ماده وفق اشخاص حقوقی:  :93نکته 

 .شوندمی  مختلف تشکیل  ی هات یفعالشخص حقوقی، متشکل از اجتماع اشخاص حقوقی است که به منظور  :94نکته 

شود که  می   ی با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی: شرکت زمانی تشکیلهاشرکتزمان ایجاد شخصیت حقوقی در   :95نکته 

 ی غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. الشرکه نقدی تأدیه و سهم تمام سرمایه 
و در شرکت سهامی   مؤسس ی مجمع عمومی  ی سهامی عام، پس از قبول کتبی سمت از سوی مدیران و بازرسان در جلسه هاشرکت در   :96نکته 

 شود. می  محسوب  شدهلیتشک ،ل.ا.ق.ت شرکت  20ی خاص، از زمان امضاء صورتجلسه ماده
 . آن پرداخت شده باشد سوم کی الاقل ی شرکت تعهد و شود که تمام سرمایهمی  در شرکت مختلط سهامی شرکت زمانی تشکیل  :97نکته 
تابع  : یتجار  ی هاشرکت   ی ت حقوقی آثار شخص :98نکته  اقامتگاه+وجود  برا یداشتم  از شرکاء+ تفاوت   یت  دارایی شرکت  شرکت+تفکیك 

 . یریگم یتصمی شرکت و ی اداره نحوه 
عه فقط انسان  یکه بالطب  یفیافراد قائل است مگر حقوق و وظا  یشود که قانون برا   یفیه حقوق و تکالیکل   ی تواند دارا ی م  یشخص حقوق :99نکته 

 . ابوت ممکم است دارا باشد مانند 

 در آنجا است.  یی شخص حقوقاست که اداره  ی ، محلیاقامتگاه شخص حقوق :100نکته 

 . را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است  یت مملکتی تابع یاشخاص حقوق :101نکته 
ماده  :102نکته  موجب  ثبت    1ی  به  محسوب   هاشرکتقانون  ایرانی  شرکت  باشد؛  ایران  در  آن  اصلی  مرکز  و  تشکیل  ایران  در  که  شرکتی    هر 
 .شودمی
  ی حتی اگر کلیه   جه ی نت  در   . تابعیت شرکت را تغییر دهد  تواند ی نمی سهامی هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی  هاشرکت قانون    94وفق ماده   :103نکته 

شود و از لحاظ حقوق و تکالیف مانند سایر اشخاص  می   از هم شرکت ایرانی محسوبخارجه باشند ب  ی شرکای شرکتی که در ایران تشکیل شده تبعه 
 . باشندمی  حقوقی ایرانی

شوند و بیش از چهل درصد سهام آن متعلق به اتباع  می   که در ایران تأسیس   یی هابانك قانون بانکداری،    4ماده    1استثنائاً طبق تبصره   :104نکته 
 شود.می  جی محسوببانك خار ، بیگانه باشد از لحاظ ایم قانون 

یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت    یصنعت  ایبتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی    نکهیا هر شرکت خارجی برای   :105نکته 
 . به ثبت رسیده باشد  هم ثبت تهران   یو در اداره  شدهشناخته اصلی خود شرکت قانونی 

ون یآن است و مسؤولیت شرکاء و سهامداران در قبال د   ۀشدثبت است که اعتبار و هویت شرکت به سرمایه    ی : شرکتهیشرکت سرما :106نکته 

 . آن به میزان و محدود به آورده آنها است
 . و با مسؤولیت محدود ی از سهام اند عبارت  هاشرکت ایم  :107نکته 
ون شرکت در ایم  یمسؤولیت شرکاء در قبال د-آنها اعم از تمام یا بعض  -اعتبار و هویت شرکت به شرکای آن است شرکت شخص:   :108نکته 
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 توافق برخالف آن در مقابل ثالث فاقد اثر است.  یی قروض شرکت است و حتشخصی شرکاء وثیقه   یی نامحدود است و دارا هاشرکت

بعض شرکاء شخصی محسوب  مختلط:  ی هاشرکت  :109نکته  به  نسبت  برخی سرمایه محسوبمی   شرکت  نسبت  و  بهشودمی   شود  عبارت    ؛ 

گر نامحدود  ید  یی آنها و محدود است و مسؤولیت برخ زان آوردهیاز شرکا به م  یك وجود دارد مسؤولیت برخ یها دو گروه شرم شرکت ی یگر در اد
 .یرسهامیمختلط غ  ن 2؛ یمختلط سهام ن  1اند: دو نوع یهاشرکت  می ا  .ندیها را مختلط گوم شرکت ی ا روم ی ازااست  
ی تعنناونی سننهامی و هاشننرکتجمله  مم  اندگرفتهرا نیز در نظر    هاشرکتی توسعه، اقسام دیگری از  برنامهقوانیم فرعی همچون قانون   :110نکته 

 بنیان.دانش هایشرکت

 .است شرکت سهامی عام ینوع  :تعاونی سهامی عام :111نکته 

 .است ریپذامکان تشکیل بانك فقط در قالب شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت سهامی عام  :112نکته 

 .شوندمی  با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد   کهیی هستند هاشرکت  ی تعاونی سهامی عامهاشرکت :113نکته 

 یم درآمنندی تشننکیلیدهننك پننا از سننهتعاونی متعارف یا سهامی عام است که بننرای فقرزدایننی  ینوع  :شرکت تعاونی فراگیر ملی :114نکته 

یم درآمنندی یآن باید از سننه دهننك پننا  یاعضا  (%70)در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد    سایر افراد در ایم تعاونی آزاد است ولی  تی. عضوشودمی

 .باشند
تعاونی    به شرکت عاون  و مقررات مربوط و با مجوز وزارت ت  می چارچوب قوانتواند با اصالح اساسنامه در  می   هر شرکت سهامی یا تعاونی  :115نکته 

 .سهام عام تبدیل شود

 . شود ولو آنکه موضوع عملیات آن تجاری نباشدمی  مطلقاً تجاری محسوب ،شرکت سهامی :116نکته 

 است.  نفر  3حداقل و در سهامی خاص   نفر  5حداقل شرکت در سهامی عام   ی تعداد اعضا :117نکته 

 . باشدمی  محدود به مبلغ اسمی سهامشان  ، لیت صاحبان سهامؤومس :118نکته 

 .شودمی  تأمیم (نویسیپذیره از طریق ) عمومشرکتی است که بخشی از سرمایه آن توسط  ، شرکت سهامی عام :119نکته 

سازما  بورس و اوراق  و انتشار سهام اولیه ایم نوع شرکت باید نزد    جاد ی ا  . عمومی سهام ممکم است  ی از طریق عرضه  یسینوره یپذ :120نکته 

 . به ثبت برسد  بهادار

 .شودمی   ، پس از موافقت سازمان صادرهاشرکت توسط مرجع ثبت  یس ینوره یپذانتشار اعالمیه    یاجازه  :121نکته 

مبلغ را در حیم تشکیل شرکت به    %35سرمایه شرکت را خود تعهد نموده و حداقل    %20حداقل    مؤسسیمبرای تشکیل ایم شرکت باید   :122نکته 
 صورت نقدی تأمیم نمایند. 

غیر نقدی باید توسط کارشناس رسمی ارزیابی شود و اسناد مالکیت آن در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز    یآورده  :123نکته 
 شود. هاشرکت اظهارنامه و ضمایم تسلیم اداره ثبت   یه شده است تودیع و گواهی آن به ضمیم

باید در آن ذکر شود پرداخته    (سهامی  هایشرکت قانون  )قانون اصالحی قانون تجارت    8  یماده :124نکته  به بیان طرح اساسنامه و مواردی که 
 . است

 ی سهامی الزامی است. هاشرکت و وجود آن در  است  قانو  اداره شرکت ت در حکم .ق.ا.ل  8شرکت طبق ماده  یاساسنامه  :125نکته 

 . آن به تفکیك الزامی است مقدار نقد و غیر نقد و تعییم   مبلغ سرمایهتعییم  8ماده  5طبق بند  ، شرکت یاساسنامه در  :126نکته 

در    سهام ممتاز آن و تعییم تعداد و خصوصیات    اسمی و مبلغ    بانامو    نام بی   تعداد سهام تعییم    8ماده    6بند    ، طبقاساسنامه شرکتدر   :127نکته 
 شود.نمیو انتفاعی در اساسنامه قید  مؤسساما تعییم اقسام دیگر سهام از جمله    صورت وجود الزامی است

شرکت سهامی عام حداکثر مبلغ    در   . دنظر گیر  در ی  د بر خالف ایم مقررات قانونی، قی  تواندنمی اساسنامه    تعییم تعداد سهام  خصوص   در :128نکته 

ی  هاشرکت   در.  باید متساوی باشد  ،مبلغ اسمی سهام و همچنیم قطعات سهام در صورت تجزیهعالوه    به.  باشدمی  الیهزار ر  10اسمی سهام  

 اسمی سهام حداکثر ندارد.  مبلغ  ،سهامی خاص

شود می   تعییم   ، شرکت  ی اساسنامه در    مبلغ اسمی هر سهم  ی مطالبه بقیه   ی هر سهم و نحوه  شدهپرداخت مبلغ  باید    8  ی ماده   7بند    طبق :129نکته 

 . باشد  سال  5بیش از مطالبه شود که ایم مهلت نباید  ماندهباقی که باید ظرف آن مبلغ  مدتیو همچنیم 
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را به    العاده فوق شرکت مکلف است مجمع عمومی    یت مدیره أپرداخت نشود هی  مقرر در اساسنامهظرف مدت    نشدهپرداخت چنانچه مبلغ   :130نکته 

مبلغ   میزان  تا  شرکت  سرمایه  تقلیل  نماید  شدهپرداخت منظور  هر    غیر  در  .دعوت  صورت  میزان    ذینفعیایم  تا  سرمایه  تقلیل  برای  دارد  حق 

 .به دادگاه مراجعه کند  شدهپرداخت 

 ذکر شود.باید در اساسنامه شرکت  نحوه انتقال سهامایم ماده   8بند  طبق :131نکته 

در دفتر   بانامانتقال سهام    ثبت  .دنظر گیر  دری  د بر خالف ایم مقررات قانونی، قی  تواندنمی اساسنامه  انتقال سهام    یدر خصوص نحوه :132نکته 
 .منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی باشد  تواندنمی نقل و انتقال سهام   ،در شرکت سهامی عامعالوه  به. سهام شرکت الزامی است

 .شودمی  تعییم ، اساسنامه شرکتدر و بالعکس   نامبی و  بانام تبدیل سهام  ی طریقه  8 یماده  9بند  طبق :133نکته 

نظر    دری  د بر خالف ایم مقررات قانونی، قی  تواندنمی و اساسنامه    الزامی است  49الی    43در خصوص تبدیل سهام رعایت مقررات مواد    :134نکته 
  .شود در سه نوبت چاپ شودمی   مربوط به شرکت در آن نشر  های آگهی که    کثیراالنتشاری  ی باید در روزنامه   بانام به سهم    نامبی سهم    تبدیل  .دگیر

 تبدیل و تعویض خَلط نشود.()بحث تبدیل سهام نباید با ورقۀ سهمِ قابل

و در    نامتبدیل سهام بی  46تا    44ها را به یکدیگر تجویز کرده است به نحوی که در مواد  الیحه اصالح، قانونگذار، تبدیل سهام   43به موجب مادۀ  
 بینی نموده است. را پیش   تبدیل سهام بانام 47مادۀ 

بی از آنجای بار نشر آگهی و مهلتی که کمتر از  نام شناساییی که سهامِ  ماه نباشد است اما چون    6اش کارِ سختی است پس تبدیلش مستلزم سه 
 سهامِ بانام، قابلِ شناسایی است پس فقط یك بار نشر آگهی و مهلتی که کمتر از دو ماه نباشد است.

ماه به صاحبان سهام برای مراجعه به شرکت و تبدیل    6روز باشد و از تاریخ اولیم آگهی باید حداقل    5بیم هر نوبت انتشار باید    ی فاصله  :135نکته 
 . سهام مهلت داده شود

از    سهمصاحب   کهدرصورتی   بانامبه    نامبی در تبدیل سهام   :136نکته  اموال بالصاحب است ولی در    ،سال مراجعه نکند  10بعد  سهام او در حکم 
 . شودنمی ی اموال بالصاحب شود و هیچگاه در زمرهمی  در صندوق شرکت نگهداری  صادرشده  بانامسهام  نامبی به   بانامبدیل سهام ت

 .شود  بینیپیش امکان صدور اوراق قرضه باید   8ماده  10بند  طبق  :137نکته 

بر خالف ایم مقررات    تواند نمی اسنامه  و اس  الزامی است   71الی    55رعایت مواد    ، مقررات صدور اوراق قرضه در اساسنامه  خصوص  در :138نکته 
دو سال تمام از  :[  2]شرکت به ثبت رسیده باشد و    یکلیه سرمایه :[  1]اوراق قرضه در صورتی ممکم است که    انتشار  .دنظر گیر  دری  دقانونی، قی

ترتیب دیگری مقرر    تواند نمی به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد و مقررات اساسنامه    زین  دو ترازنامه آن :[  3]تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد و  
 . نماید

شرکت  8  یماده   11بند    طبق :139نکته  سرمایه  کاهش  و  افزایش  ترتیبات  و  اساسنامه می   شرایط  در  شود  یبایست  ذکر  ضوابط    ایم  .شرکت 
 . دنظر گیر دری  د الف ایم مقررات قانونی، قیبر خ  تواندنمی و اساسنامه   باشد 198الی  158مخالف مواد  تواند نمی

 . قبلی شرکت تماماً تأدیه شده باشد یامکان دارد که سرمایه   صورتی  درافزایش سرمایه  :140نکته 

به هیأت مدیره اجازه دهد در مدتی که  می   العادهفوق مجمع عمومی   :141نکته  تا میزان مبلغ    ی نباشد سرمایه   سال   5بیش از  تواند  را  شرکت 

 معینی به یکی از طرق قانونی افزایش دهد. 

الزم جهت شرکت در مجامع و اتخاذ تصمیم باید    های اکثریت و ترتیبات دعوت از مجامع عمومی و    مواقع  14  و   13  و   12  های بند  طبق :142نکته 
  البته .  دنظر گیر  در ی  دبر خالف ایم مقررات قانونی، قی  د تواننمیو اساسنامه    باشدنمی قابل کاهش    هااکثریت و ایم    در اساسنامه شرکت قید شود

 است.  پذیرش قابل مواردی افزایش در 

  در   .رأی محسوب شود  1سهم    50محتمل است اساسنامه شرکت مقدار معینی سهام را برای رأی دادن در نظر گرفته باشد مانند آنکه هر   :143نکته 
 . سهم دارد حق رأی در مجامع را ندارد 40چنیم حالتی فردی که 

تعییم جانشیم برای مدیران در    یذکر تعداد مدیران در شرکت و طرز انتخاب ایشان و مدت مأموریت آنها و نحوه  8  یماده   15طبق بند   :144نکته 
 شود. می  اساسنامه شرکت ذکر 

نظر    در ی  دبر خالف ایم مقررات قانونی، قی  تواند نمی و اساسنامه    باشدمی   ی قانون الزام  128الی    107در خصوص بند مذکور رعایت مواد   :145نکته 
 . است  بالمانعسال باشد اما تمدید مدت مدیریت ولو کراراً   2بیش از   تواندنمی شود اما ایم مدت می  مدیریت مدیران در اساسنامه تعییم  مدت .دگیر
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 .باید در اساسنامه درج شود و اختیارات مدیران  وظایف  ، 8ماده  16بند  طبق :146نکته 

بر خالف    تواندنمی و اساسنامه    قانون الزامی است  162و    141  ،129  ،118رعایت مواد    ،در خصوص تعییم وظایف مدیران در اساسنامه :147نکته 
 .دنظر گیر در ی د ایم مقررات قانونی، قی

صاحبان سهام معتبر است و   وجامع عمومی فقط در روابط بیم مدیران  محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیم م  :148نکته 

 ی سهامی است. هاشرکت خصوصیت ویژه مدیران  ایم.  باشدمی  یکملمو کان  باطل در مقابل اشخاص ثالث 

اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی   :149نکته  علیه مدیران   وجههیچبه   تواندنمی مقررات  اقامه دعوی مسؤولیت  را در مورد  حق صاحبان سهام 
 . باشدنمی شرکت محدود کند و شرط رفع مسؤولیت از مدیران یا تحدید مسؤولیت مدیران نافذ 

  در .  شودمی   در صندوق شرکت بگذارند در اساسنامه مشخص   عنوا  تضمینتعداد سهامی که مدیران باید به    ، 8  ی ماده   17بند    طبق :150نکته 

 الزامی است.  115و   114خصوص رعایت مواد  ایم 

مالکیت آن همچنان متعلق به    البته .  باشدنمی است و قابل نقل و انتقال    با نام سهام    ایم .  کندمی   تعداد ایم سهام را اساسنامه تعییم  :151نکته 

 تواند سود آن را دریافت کند. می  مدیر است و سود آن نیز وثیقه نیست و مدیر 
الی   144مواد    رعایت   .شودمی   انتخاب و مدت مأموریت ایشان در اساسنامه ذکر  یتعییم تعداد بازرسان و نحوه   8  ی ماده  18  بند   طبق :152نکته 
 .د نظر گیر در ی د بر خالف ایم مقررات قانونی، قی تواند نمی و اساسنامه  در ایم زمینه الزامی است 147

آغاز و پایان سال مالی و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان در اساسنامه شرکت    ،8  ی ماده  19بند    طبق :153نکته 
 .باید قید شود

 . دنظر گیر در ی دبر خالف ایم مقررات قانونی، قی  تواندنمیو اساسنامه   الزامی است 138و  137خصوص رعایت ماده  ایم  در :154نکته 

انقضای   :155نکته  باید بعد از  مجمع عمومی عادی را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب    ، سال مالی مقرر در اساسنامههیأت مدیره 
 . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید

 نماید.می  موارد انحالل اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه آن را اساسنامه تعییم   8 یماده  20بند  طبق :156نکته 

 در ایم خصوص الزامی است.  83سنامه باید در اساسنامه شرکت ذکر شود و رعایت ماده تغییر اسا ی نحوه   8 یماده  21بند  طبق :157نکته 

 باشد. می  العادهفوق شرکت یا انحالل پیش از موعد منحصراً در صالحیت مجمع عمومی  ی تغییرات در اساسنامه یا سرمایه   :158نکته 

است که پس از    هاشرکت مرجع ثبت  با    نویسیپذیره اجازه انتشار  جهت تشکیل شرکت سهامی عام؛    :تشکیل شرکت سهامی عام :159نکته 

 کند.می   اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق آن با قانون اجازه آن را صادر  یمطالعه 

عمومی اوراق    ی باشد و عرضه می   بورس مقررات قانون    ت ی با رعاعمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان   ی عرضه :160نکته 
 . ایم قانون ممنوع است مفاد  ت یرعابهادار به هر طریق بدون  

  ی س ینوره یپذ  یاعالمیه   دیی تأنسبت به    ، رراتآن و اطمینان از انطباق آنها با مق  م یو ضماسازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار   :161نکته 
 .کنداقدام می 

الزم    ی ی قانونحهیمطابق ال   م یبنابرا   . د منتشر کنندید در جرایه را بایم اعالمی، ا یسینوره یه پذیم پس از اخذ مجوز انتشار اعالمیمؤسس :162نکته 
از    ی کیق  یاست که انتشار از طر  ی گردد بلکه کاف  یراالنتشار آگه یکث  یل آن در روزنامه یسهام شرکت در زمان تشک  ی سینوره یپذی  ه یست اعالمین

 . د باشدیجرا

از تشکعرضه   یبرا   :163نکته  آن  یی سهام شرکت پس  طر  ه یش سرمای افزا  ی در مرحله ل  اعالمیق صدور سهام جدیاز  پذ ی د    ی سینورهیه 

 . راالنتشار شرکت باشدیکث ید روزنامه یدو حتماً با از آن   یکیراالنتشار منتشر شود که  یکث یدو روزنامه در  دیباسهام 

در حیم تشکیل  را  % 20از   %35سرمایه شرکت را خود تعهد نموده و حداقل  %100از  % 20حداقل  میمؤسسبرای تشکیل ایم شرکت باید  :164نکته 
 . بسپارند  سیتأسحساب شرکت در شرف  در  ،شرکت

غیننر   یآوردهشننود و  می  سپرده  سیتأسی نقد در حساب شرکت در شرف  آورده  .نقدی باشدتواند نقدی یا غیر  می  :نیمؤسسی  آورده :165نکته 

 شود.می تودیع در آن سپرده شده است،نقدی  آوردهشود و اسناد مالکیت آن در همان بانکی که می نقدی توسط کارشناس رسمی ارزیابی
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نقد و غیر نقد امننا در قننانون   سهام  .گرفته شده بود  نظر  در: در قانون سابق برای پذیره نویسان دو قسم سهام  گذارا سپردهی  آورده :166نکته 

 .تأدیننه شننود نقداً یسینورهیپذباید نقدی باشد اما لزومی ندارد تمام مبلغ مورد  یسینورهیپذاصالح قسمتی از قانون تجارت چنیم نصی وجود ندارد و 
 .شودمی ذکر یسینورهیپذدر طرح اعالمیه  9ی ماده 11بند ی پرداخت وفق نحوه

اعالمیه  :167نکته  اساس    یسینوره یپذی  در  بر  اشخاص  تعداد سهامی که  قانوناً  می   توانند خریداری کنند ذکرمی   یسینوره یپذفقط حداقل  و  شود 
حداکثر سهم هر  عنوان مثال   به   .سهام وجود دارد یحداکثرها برای   ییهات یمحدودمحدودیتی برای خرید سهام بیشتر وجود ندارد اما در برخی موارد 

  اشخاص و    کند  تجاوز   شرکتاز نیم درصد سرمایه  نباید    ،تعاونی سهامی عامشرکت    زمان تأسیس و طول فعالیت  در   ،شخص حقیقی

تعاونخود    اگر  حقوقی ملی  یشرکت  مالکیت    حداکثرباشند    تعاونی سهامی عامیا    فراگیر  درص حق  دارند    سهام د  ده  سارا    ر یو 

از    دپنج درص حداکثر حق مالکیت    خود  میرمستقیغ متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و    مؤسساتو    هاشرکتسایر    یعنی  یحقوقاشخاص  

یك موسسه بیمه    درصد سهام   20بیش از    تواند ینم  حقیقی یا حقوقیاعم از  هر شخص  ی بیمه،  هاشرکت خصوص    در   .را دارند  سهام

 . خواهد بود نیز سهمصاحب درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول   20 . نصابباشد ایرانی را دارا 
عمل حقوقی است که طننی آن   قرارداد کهعهد پرداخت وجه کامل آن طبق  آن و ت  یقانون  یندهینمافرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا   :168نکته 

باید اهلیننت   سینورهیپذ  جهیدرنت  .ی شرکت در حدود مبلغ آورده در شرکت سهامی عام شریك شودقسمتی از سرمایه  میتأمکند با  می  شخص تعهد
 .داشته باشد و یا از طریق نماینده قانونی وی انجام شده باشد

عام مشارکت   یسهام شرکت سهام  یسینورهیتوانند در پذیم  یا دولتی  یخصوص  یو اشخاص حقوق  یقیه اشخاص اعم از اشخاص حقیکل :169نکته 
 یسنن ینورهیه پذینن آنها در اعالم یرا برا یط خاصیرا محدود کنند و شرا  یسینورهیحق در مشارکت در پذیتوانند اشخاص ذیم میمؤسس  اصوالً  .کنند
 ند.یم نمایمع

م عمننل یانجننام شننود بنننابرا ی تعهد سهمورقهبه نام  یسند ید با امضایعام توسط عموم با  یسهام  یهاسهام شرکت  یسینورهیپذ :170نکته 

م متم قرارداد ورقننه تعهنند سننهم مننندرجات یاً در تنظید مکتوب باشد ثانیاوالً بارا یز یفاتیاست تشر  یعام قرارداد  یسهام شرکت سهام  یسینورهیپذ
نویسننان نویسننی بننه پذیرهای است که در زمان پذیرهورقۀ تعهد سهام ورقه  .د گرددیدر متم سند ق  یحه قانونیال  13د به موجب ماده  یمقرر با  یالزام

قبننل تشننکیل شننرکت صننادر   15تننا    13نویسی برای تشکیل شرکت که به موجب مننواد  یره. پذ1نویسی داریم:  شود و در دو حالت، پذیرهتسلیم می
بعد از تشننکیل و ثبننت و تأدیننه تمننام سننرمایۀ شننرکت صننادر  180تا  179نویسی برای افزایش سرمایه شرکت که به موجب مواد . پذیره2شود؛  می
 شود.می

 .باشد یبینمره ترت یراو دا یتعهد سهم چاپ یست ورقهیبرخالف اوراق سهام الزم ن  :171نکته 

 ید وجه و مهننر و امضنناید رسیگر با قید یماند و نسخهینسخه از آن نزد بانك م  كی  .م گرددید در دو نسخه تنظیی تعهد سهم باورقه :172نکته 
 گردد.یم میس تسلینورهیبانك به پذ

ماه تعهدات پذیره نویسان را رسیدگی نموده و پس از احراز تعهد صحیح    كیحداکثر ظرف    مؤسسیم  ، نویسیپذیره پس از انقضاء مدت   :173نکته 
 . نمایندمی را دعوت مؤسستعداد سهام تعهدکنندگان را تعییم نموده و مجمع عمومی  ،مؤسسیمآن توسط  درصد  35سرمایه اولیه و پرداخت 

کنند و    ی دگیرس  ی سینورهیپذ ج  یبه نتا   دشده یتمدن مدت  اید آن پس از پا یو در صورت تمد  ی سینوره یان مهلت پذید پس از پایم بایمؤسس :174نکته 
 . ندیم نمایج آن تنظیدر مورد نتا ی گزارش یسینوره یان مهلت پذیخ پا یاز تار ك ماهیظرف 

م تعداد  ی م گزارش و احراز اینکه تمام سرمایه صحیحاً تعهد شده و اقالً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است، مؤسسی م ایپس از تنظ :175نکته 
 باشد. می  خالف واقع جرم  قیتصد .کنندمی  را تصدیق  یسینورهیپذ کنند و می  نویسان( را تعییمپذیرهتعهدکنندگان )سهام هر یك از 

م، الزام آنها به دعوت یصورت امتناع مؤسس و درند  ینمامی  میمؤسس یاقدام به دعوت مجمع عموم  میمؤسس،  یسینورهیپذپس از تصدیق   :176نکته 
ان بننه ینن ل شننرکت موجننب ورود زیچنانچه امتناع آنها از دعننوت مجمننع و بننه تبننع آن عنندم تشننک البته .ستیر نیپذع مؤسس امکان ل مجمیو تشک

 .اندسان شود، متضامناً مسؤول جبران خسارتینورهیپذ

آگهیب  یزمان   یفاصله :177نکته  انتشار  تار  ین  و  مجمع  تشکیدعوت  جلسه یخ  حداقل  اصوال   ل  حداکثر    10،    روز   40و 

 . باشدمی 
اول  اگر :178نکته  انتشار  از  آگه یپس  عموم  ی م  مجمع  قانون  ی دعوت  نصاب  جلسه یرسم  یبرا   یمؤسس  نشودی ا  ی ت  حاضر  مجمع    م یمؤسس  . م 
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تا دو مرحله یم را دعوت کنند  یگر مجمع عمومید  یتوانند  تار  ی هایآگه   در  .مؤسس  انتشار آگه ی مرتبه دوم و سوم  تار   یخ  با    ی خ جلسه یدعوت 
 . د فاصله داشته باشدیروز با 20مجمع حداقل 

 .ی غیر نقد آنها امتناع کندو آورده میمؤسسای مورد تقاضای یمزا رشیب و پذیتواند از تصویمؤسس م یمجمع عموم :179نکته 
 در  .بمانند یباقا در شرکت یم مزاینظر کردن از اتوانند فقط با صرفیآنها رد شده است م  یمورد مطالبه  یایکه مزا ینیا مؤسسیمؤسس    :180نکته 
 یدارینقد خر یتوانند سهام آنها را با آوردهیسان مینورهیر پذیگردد و سایاند باطل منموده  یداریکه خر  یم صورت تعهد آنها نسبت به سهامیر ایغ 

 کنند.
سهام آنهننا  یداریم و عدم خریمؤسس معلوم گردد به جهت باطل شدن تعهد مؤسس  یدوم مجمع عموم  یل جلسهیچنانچه پس از تشک  :181نکته 
ها ل شرکت را به مرجع ثبننت شننرکتید عدم تشکیم بایمانده است، مؤسس  یم نشده باقیی شرکت تأمهیاز سرما  یسان بخشینورهیر پذیسا  یاز سو

 .اعالم کنند
کنند و مدیران و بازرسان می   طرح اساسنامه را تصویب نموده و اولیم مدیران و بازرسان را انتخاب  ،پس از تشکیل مؤسسمجمع عمومی   :182نکته 

خواهند    مسؤول  مؤسسیم   ،انجام داده باشند و شرکت آن را نپذیرد  ایمعامله   مؤسسیمقبل از تشکیل شرکت،    چنانچه.  باید کتباً قبول سمت نمایند
 بود.

اعضا  :183نکته  عمومی    ینصاب  سرمایهدارندگان    حضور  :مؤسسمجمع  نصف  مرتبه  حداقل  مرتبه   یدر  در  و  حضور    یاول  دوم 

 . سرمایه  سوم ک یدارندگا  حداقل 

 . در جلسه مجمع، رسمیت خواهد داشت آراء حاضر دوسوم تصمیمات با اکثریت : یریگم یتصمنصاب   :184نکته 

  م یمؤسسکلیه  مؤسس در مجمع عمومی در سایر مجامع محتمل است دارندگان برخی از سهام شرکت حق حضور و رأی نداشته باشند اما  :185نکته 
 . و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یك رأی دارد

  پانصد نفر یی که در زمان تأسیس بیش از  هاشرکت برگزاری مجمع عمومی مؤسس برای آن دسته از  ی تعاونی سهامی عام  هاشرکت در   :186نکته 
 د. ت مؤسس خواهد بوأ هی از سوی شدههیته بندی و بر اساس طرح اساسنامه سهامدار داشته باشند نیز با بلوك 

 . شودمی  محسوب شدهتشکیل شرکت  ،با قبول سمت توسط مدیران و بازرسان  :187نکته 

تسل  ی تقاضا :188نکته  و  برا یثبت شرکت  اسناد الزم  در شرکت   ی م  آن  مد ی اول  یعهده   برعام،    ی سهام  یهاثبت  عمومیم  منتخب مجمع    ی ران 
 باشد. یم نم یف مؤسسیاند و از وظامؤسس است که کتباً قبول سمت کرده

م  یر ایغ   در  .دیها به عمل آ شرکت خ ارائه اظهارنامه ثبت شرکت به مرجع ثبت  ید حداکثر ظرف شش ماه از تار ی عام با  ی ثبت شرکت سهام :189نکته 
 خ را تقاضا کنند. یعدم ثبت شرکت تا آن تار یصدور گواه  هاثبت شرکت توانند با مراجعه به مرجع ی سان مینورهی م و پذ ی ك از مؤسسیصورت هر 

 .ع شده است ارسال کندیکه وجوه نزد آن تود ی را صادر و به بانک یم گواه ید ا یمرجع ثبت شرکت با  :190نکته 

ب شرکت  یم ترتی رند و بدیاند پس بگرا که پرداخته   ی توانند با مراجعه به آن بانك مبالغی سان مینوره یم و پذی ك از مؤسسیپس از آن هر   :191نکته 
 شود. ی ل نمیتشک

شرکت باطل است و قابلیت درخواست بطالن و عملیات وجود   ی عنی ؛است  بطال  نسبی موجب  عدم رعایت ضوابط ثبت شرکت   :192نکته 

 دارد. 

 کند. می  کفایت 20 یمندرج در ماده یالزامی نیست و صورتجلسه  مؤسس تشکیل مجمع عمومی  ، در شرکت سهامی خاص :193نکته 

 امضا شده باشد.ن  یهمه مؤسسد توسط یی ثبت شرکت بااظهارنامه  :194نکته 

 م امضا شده باشد. ید توسط همه مؤسسیبا  ،شرکت ی ا بازرسان قانونیران و بازرس یم مدیاز انتخاب اول ی حاک یاجلسه صورت  :195نکته 

بایعام، مؤسس  ی سهام  ی هاخاص برخالف شرکت   ی سهام  یهادر شرکت  :196نکته  تعهد کنند زیی سرماد همه ی م  ا یه شرکت را شخصاً  م  یرا در 
 ست. یمطرح نم یر از مؤسسیسهام توسط اشخاص غ  یسینوره یها پذ شرکت

است    یم کنند بلکه آنچه الزامی س آن نقداً تأمیی شرکت را در بدو تأسه ی م تمام سرمایست مؤسسیخاص، الزم ن  یسهام  ی هادر شرکت   :197نکته 

تعهد کنند    نقد توانند به صورت  ی م می شرکت را مؤسس  ی ه اسمیسرما  % 35بر    مازاد   . نقد است  یشرکت با آورده   یی اسم ه یسرما  % 35م  ی صرفاً تأم

 . ندیه نمایرا تأد  ماندهباقی ل شرکت مبلغ یخ تشکید ظرف پنج سال از تار یم صورت بایکه در ا 
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می م مؤسسیهمچن :198نکته  بر  ی م  مازاد  اسم  درصد   35توانند  آورده یسرما   یمبلغ  با  را  تأمیغ   یه  ای رنقد  در  که  کنند  آورده ی م  تمام    ی م صورت 
 م گردد.یم و تسلیل شرکت تقوید در بدو تشکیرنقد بایغ 

ع  یس تودیبه نام شرکت در شرف تأس  ی د نزد بانك در حسابی م باینقد مؤسس  ی عام، آورده   ی خاص مانند سهام  ی سهام  ی هادر شرکت   :199نکته 
 م گردد.یتسلران شرکت  یم مدی د به اولیخاص با یسهام شرکت دررنقد یغ  یآورده  . ستی ن یرنقد نزد بانك الزامیغ  ی هاع آورده یتود یگردد ول

آورده یتقو  :200نکته  شرکت یغ   ی هام  در  سهام  ی سهام  یهارنقد  مانند  با  یخاص  رسم  اساس   برد  یعام  کارشناس    م ی ا  . باشد  ی دادگستر  ینظر 
 ست.ین  یم آن مراجعه به دادگاه الزامیی تع ی شود با اتفاق آرا و برا یم میی م تعی کارشناس توسط مؤسس

شرکت  :201نکته  برا  یسهام  ی هادر  کلب  یتصو  ی خاص،  موافقت  مؤسسیاساسنامه  ولیه  است  الزم  شرکت   ی م  تصو  یسهام  ی هادر  ب  یعام، 
ت  ی ر اساسنامه در هر دو شرکت با اکثرییتغ  ید ولیآی مؤسس به عمل م  یمجمع عموم  یرسم  یحاضر در جلسه   ی ت دوسوم آرا یاساسنامه با اکثر

 العاده.فوق  یمجمع عموم  ی ی رسمحاضر در جلسه ی ت دوسوم آرا یرد و منوط است به موافقت اکثریگی صورت م

شرکت  :202نکته  اول  ی سهام  ی هادر  انتخاب  مدی خاص،  بازرس  یم  و  قانونیران  بازرسان  همه   یا  موافقت  به  است  مؤسسمنوط  ولیی  در    ی م 
 . دیآی مؤسس به عمل م یمجمع عموم یحاضر در جلسه  ی ت دوسوم آرایعام، انتخاب آنها با اکثر یسهام ی هاشرکت

  ی ت نسب ی و با اکثر  یعاد   یعام و خاص، توسط مجمع عموم  ی شرکت در هر دو شرکت سهام  ی ا بازرسان بعدیران و بازرس  یانتخاب مد :203نکته 
 رد. یگی صورت م

 . دارند مسؤولیت تضامنیدهند می  شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام مؤسسیم :204نکته 

 اند: ل ممنوع یاند از انجام امور ذده یکه به ثبت نرس یعام و خاص تا زمان یسهام ی هاشرکت :205نکته 
 شود منوط است به ثبت شرکت. ی ع می س شرکت تودیتأس ی که نزد بانك برا یوجوه برداشت  .1

 نام. ی ا بیاند اعم از سهام با نام و اند از صدور اوراق سهام ممنوعدهیکه به ثبت نرس ی ها تا زمانشرکت  .2

 اند. موقت سهم ممنوع  ینامه یعام و خاص قبل از ثبت از صدور گواه ی سهام یهاشرکت  .3

 . اندا مرکب ممنوع یورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده  هرگونهعام قبل از ثبت از صدور  ی سهام یهاشرکت  .4

 اند. عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشارکت ممنوع  ی سهام یهاشرکت  .5

بهادار در شرکت سهامی :206نکته  از سرمایه   سهام :  اوراق  که    ی قسمتی  است  و    تعهدات و    مشارکت میزان    ی کنندهمشخص شرکت 

 :منع شود  آن  از است که ممکم است در برخی موارد سهامدار  رأی حق  ، از مشارکت منظور . صاحب آن استمنافع 

 . مبلغ تعهدشده را که توسط مدیران مطالبه شده نپرداخته باشد  مابقی .1

 و یا بالعکس تبدیل نکرده باشد.  بانامخود را به   نامبی موعد مقرر سهام  در .2

 تبدیل نکرده باشد. ی سهم ی موقت سهام را به ورقه موعد مقرر گواهینامه  در .3

 دارد.  یاست که صاحب آن در شرکت سهام یی تعداد سهام نده یاست که نما  یاقابل معامله ی سهم، سند ورقه  :207نکته 

نیم  و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از    می، مستقحداکثر سهم هر شخص حقیقیی تعاونی سهامی عام،  هاشرکت در   :208نکته 

 .کند شرکت تجاوز درصد سرمایه 

فراگیر ملی یا    یشرکت تعاونهرگاه خود    ،سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام  اشخاص حقوقیی تعاونی سهامی عام  هاشرکت در   :209نکته 

  میرمستقیغ اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و    ری. ساسهام را دارند د  باشند حداکثر حق مالکیت ده درص  تعاونی سهامی عام

 . از سهام را دارند  دحداکثر حق مالکیت پنج درص خود

 . نامبیاست یا   بانامسهم یا به صورت   :210نکته 
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در   سهمصاحب م باشد نام  ی م چنی اگر ا  یبرگه سهم باشد ول ی بر رو   باناما صرفاً ذکر سهام یممکم است با اسم شخص باشد و   بانامسهام  :211نکته 
 م نوع سهام است. ی ت در مورد ای ل مالکیسهام شرکت دل . دفترگرددی مدفتر سهام شرکت ثبت  

 شود.می  در نقل و انتقال سریع آن است و به صرف قبض و اقباض منتقل نام بی مزیت سهم  :212نکته 

 . در ایم امر است که در صورت مفقود شدن یا سرقت شدن یا جعل امکان اثبات ادعا آسان است بانام مزیت سهم  :213نکته 

معتبر نخواهد بود اما بیم طرفیم معتبر   اشخاص ثالثو    شرکتانتقال سهم بانام باید در دفتر سهام شرکت ثبت شود و اال در مقابل   :214نکته 

 . است

 . در بورس اوراق بهادار وارد شوند و باید سهام خود را به بانام تبدیل نمایند توانندنمی است   نامبی سهامی که سهامشان  های شرکت :215نکته 

سهام شرکت و رعایت سقف    در دفتربوده و تملك یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت    بانام   ، کلیه سهامتعاونی سهامی عام  ی  هاشرکت در   :216نکته 

بالاثر    باطل و  ، توافقی بر خالف حکم ایم بند  . هرنباید از سقف مقرر تجاوز کند  است که مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره  
 . خواهد بود

  حداقل دو نفر از صاحبان امضاء شرکت که اساسنامه تعییم   ی و چاپی و دارای شماره ترتیبی بوده و به امضا  متحدالشکل اوراق سهام باید   :217نکته 
 . کند برسدمی

  :الزامی است بانامموارد صدور سهام ایم در  :218نکته 

 . پرداخت نشده باشد نام بیتمام مبلغ اسمی هر سهم  کهمادامی  .1

 . باشدمی  انتقالغیرقابل مفاصا حساب دوره تصدی مدیران  ی تا خاتمه کهمدیران ی وثیقه  سهام .2

 . محجوریم و صغار به منظور حمایت از حقوق آنها سهام .3

مزایایی از قبیل قسمتی از    ،که به دلیل ارائه خدمات انجام داده در زمان تأسیس شرکت  مؤسسانی سهمی است برای    :مؤسس سهم   :219نکته 

  نویسی پذیره ی  سهام در آگهی اعالمیه  ایم.  دهدمی  شرکت در حیم تصفیه تخصیص  یمانده باقیمنافع شرکت یا قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه 
 قانون تجارت است.  93ا تصویب مجمع عمومی خاص موضوع ماده امتیازات ایم نوع سهام ب تغییر .شودبینی می پیش 

در    شرکت  العادهفوق یا طبق تصویب مجمع عمومی    شودبینی می پیش  اساسنامه  یا درت که  .ق .ا.ل  42  یماده   موضوع:  سهم ممتاز :220نکته 

تواند درصد معینی از سود یا  می   امتیازات   ایم .  شودمی   آن اعطا   ی امتیاز یا امتیازاتی خاص به دارنده  شود و به موجب آن گیری می تصمیم خصوص آن  
با    العادهفوقامتیازات ایم نوع سهم منوط به تصویب مجمع عمومی    تغییر.  سود بیشتر یا حق تقدم در طرف معامله شدن یا حق رأی بیشتر باشد

 ز است. دارندگان سهام ممتا 1نصف +  موافقت

 .شودمی  : سهمی است که در ازاء اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت و به سهامداران سابق شرکت اختصاص داده سهم جایزه :221نکته 

باید تعداد سهام الزم به موجب اساسنامه را که برای    مدیران .  باشدمی  ایم سهام برای تضمیم خسارات احتمالی مدیران   :سهام وثیقه :222نکته 

 . ماه اقدام به تهیه آن نمایند  یكغیر ایم صورت باید ظرف  در . کت مقرر گردیده است دارا باشندرأی دادن در شر

قهراً سهام انتقال یابد یا در اثر افزایش یافتم تعداد سهام الزم، مدیر اقدام به تهیه و سپردن آن به    کهدرصورتیدر صورت عدم تهیه آن و   :223نکته 

 .شودمی  محسوب  مستعفی  ، صندوق شرکت نکند

وق  تصدی و تصویب ترازنامه در صند  ی و تا پایان مدت مدیریت و ارائه حساب دوره باشدنمی است و قابل نقل و انتقال    با نام سهام وثیقه  :224نکته 
 . شودمی  مالی تصدی مدیر ایم سهام خود به خود از قید وثیقه آزاد  ی با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره   و ماند می  شرکت به عنوان وثیقه 

 .شودنمی متعلق به مدیران است و جزء وثیقه منظور  ، سود سهام وثیقه :225نکته 

تواند  می  شرکت وکالت در فروش داشته باشد اگر.  طریق مراجع قضایی انجام شودفروش سهام وثیقه برای جبران خسارات مدیران باید از  :226نکته 
 . اقدام به فروش نماید
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گردد داده  می   به رهم گذاشته شود باید به قبض مرتهم یا به تصرف کسی که بیم طرفیم معیم  نامبیسهم    چنانچه:  سهام  یوثیقه  :227نکته 

گردد و اال از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد  می   مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت  بانامق.م( و در مورد رهم سهم    772شود )ماده  
 .بود

حق مالکیت نسبت به اموال شرکت  و    تصرف مالکانه در سهام   حق  حق تقدم در خرید سهام جدید،  حقوق مالی مربوط به سهام: :228نکته 

 پس از تصفیه. 

 . شرکت و اقامه دعوی هایحساب اطالع از   حق، و مجامع در جلسات و حضور دعوت  شرکت در مجامع،   حق حقوق غیرمالی سهام: :229نکته 

قبوتکالیف مربوط به صاحب سهام :230نکته  اسمی سهم +  مبلغ  پرداخت  امضاء و خرید ورقه  :  به مجرد  اساسنامه و تصمیمات شرکت  ل 

 . سهم

بقیه بهای تعهد شده   سهمصاحب در صورتی که    حقوق ناشی از سهام خود را به اجرا گذارند:  توانندینم در برخی موارد صاحبان سهام   :231نکته 
  حقّ   مذکور دارندگان سهام  ،  به نرخ رسمی بهره به عالوه چهار درصد در سال  رکردیدخسارت    بر تعلق   عالوه   ،را در مهلت مقرر پرداخت ننمایدسهام  

و  منظور نشوند    هایریگم یتصمتا در  سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد    گونهم ی اتعداد    را ندارند و  جامع عمومیمدر    یرأ   حقّ  حضور و
 . در مجامع عمومی را خواهند یافت یرأ حضور و   حقّ در صورت پرداخت بدهی خود مجدداً

 م شده است. مبلغی که در اساسنامه برای تعییم سهم معیّ  : مبلغ اسمی سهم :232نکته 

سهامی خاص محدودیتی برای حداکثر مبلغ اسمی وجود   در .  هزار ریال بیشتر باشد  10مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام نباید از   :233نکته 

 . ندارد

ارزش اصوالً با توجه   ایم.  شودمی   ترازنامه تعییم  طبقفعالیت شرکت و سود و زیان آن و  مبلغ بر اساس میزان    ایم :مبلغ واقعی سهم :234نکته 

 به فعالیت شرکت در حال نوسان است. 

 شود.می  ارزش بورسی سهم بر اساس ارزش واقعی و برخی موارد دیگر مثل شرایط اقتصادی و تبلیغات تعییم :235نکته 

است  که  زمانیتا   :236نکته  نشده  پرداخت  سهم  اسمی  مبلغ  سهم    ،تمام  ورقه  و  نامبی موقت    ینامه گواهی یا    نامبیصدور  است  به    ممنوع 
 . است  بانامشود و نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم  می   داده بانام موقت  یسهم، گواهینامه  گونهایم تعهدکنندگان 

و انتقال آن هم مثل  است    نامبیاست و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهم    نامبیدر حکم سهم    نامبی سهم    ینامه گواهی :237نکته 
 است.   نامبی سهام 

منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شرکت    تواندنمی نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام بر خالف شرکت سهامی خاص   :238نکته 
 باشد. 

 . ناقل خواهد بود مقامقائم لیه إمنتقلٌ ، در صورتی که قسمتی از مبلغ اسمی سهم با نام پرداخت نشود :239نکته 

با بهره  وام   ی مبلغاست که معرف    ی اقابل معامله ی  ی قرضه، ورقه ورقه   : قرضه  اوراق  :240نکته  ا اجزاء آن در  ی آن    ی م که تمامی ی معاست 

  شرکت سهامی عام   فقط   ز شناخته شود.ین  یگری ی قرضه ممکم است عالوه بر بهره حقوق دورقه   ی برا   .د مسترد گرددی با  ی نیا مواعد معیموعد  
 تواند اوراق قرضه منتشر کند. می

 شوند.ی شرکت محسوب م بستانکار و فقط  نداشته یدخالت چگونه یی امور شرکت هقرضه در اداره دارندگان اوراق  :241نکته 

ن :242نکته  قرضه ممکم  اوراق  مگر  ی انتشار  و    ه یتأدشرکت    شدهثبت   هیه سرما یکل  :[1]  که وقتیست  تار  سال   دو :[  2]شده  از  ثبت  ی تمام  خ 

 باشد. ده یرس ی ب مجمع عمومیآن به تصو دو ترازنامه :[ 3] شرکت گذشته و

 قابل تعویض با سهام(  -2 سهامبه  تبدیلقابل  -1اوراق قرضه مرکب ) -2اوراق قرضه ساده  -1: اوراق قرضه دو نوع هستند :243نکته 
تواند پیشنهاد اعطای مجوز صدور اوراق قرضه را به مجمع عمومی دهد و مجمع عمومی در صورت تشکیل با حد نصاب  می   ت مدیرهأهی :244نکته 

 .کندمی   ت مدیره اجازه صدور اوراق قرضهأو به هی گیریتصمیم قانونی نسبت به آن 

است که به موجب قانون یا    نامی ی بیا    بانام بهادار    اوراق   ی انتشار اوراق مشارکت، اجرایی قانون نحوه   نامهآییم وفق    :اوراق مشارکت :245نکته 

انتفاعی دولت    -عمرانی    یهاطرحنیاز    مورد  یمالو برای تأمیم بخشی از منابع    برای مدت معینمجوز بانك مرکزی به قیمت اسمی مشخص  
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که   گذارانییه سرماشود و به می  تعاونی تولید منتشر یهاشرکت سهامی عام و خاص و  هایشرکت . .. و های شهردار  ،دولتی یهاشرکت  ،توسط دولت
 .گرددمی  را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار یادشده یهاطرح در اجرای  قصد مشارکت 

اجرای طرح مربوط شریك خواهند    ،مشارکت   زمان مدت اسمی و    یمتنسبت قدارندگان ایم اوراق به   :246نکته  از  ممکم    د که بودر سود حاصل 
 . است و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز  یماًمستقو فروش ایم اوراق  ید خر .است ایم سود کمتر یا بیشتر از سود سهام شرکت باشد

تواند به  می   اعالمیِ به مصرف برساند اما در اوراق قرضه ناشر  هایطرحدر    الزاماً در اوراق مشارکت، ناشر باید وجوه حاصل از مشارکت را   :247نکته 
 . داند وجوه حاصله را مصرف کندمی  صالحدید خود و در هر زمینه اقتصادی که الزم 

 شود.می  برعکس وجوه حاصل از اوراق قرضه به شرکت ناشر تملیك آیدنمی وجوه حاصل از اوراق مشارکت به مالکیت شرکت در   :248نکته 

شود اما اوراق  می   مشارکت حاصل   زمان مدت اوراق مشارکت سود مشخص ندارند بلکه بر اساس قیمت اسمی و در نتیجه اجرای طرح و   :249نکته 
شناخته   و ربوی  غیرشرعیبودن سود از طرف شورای نگهبان باشند و به همیم دلیل یعنی قطعی می  قرضه در زمان انتشار دارای سود معلوم و مقطوع

الیحۀ اصالح( با نظر شورای نگهبان متروك است با ایم وجود الزم است مطالعه    71تا    51ر، مواد مربوط به اوراق قرضه )مواد  در حال حاض  شد.
 شود چون امکان طرح سؤال ازش وجود دارد. 

هم در سهامی   اوراق مشارکتقانون نحوۀ انتشار    1مادۀ  داند ولی  فقط در سهامی عام مجاز می، اوراق قرضه را  اصالح  ۀالیح  51مادۀ   :250نکته 
 داند. های دولتی را مجاز در صدور اوراق مشارکت می، شرکت هاعام، هم سهامی خاص، تعاونی، شهرداری 

قانون    3و  2طبق مواد  ای است که معرفِ مبلغی وام )با بهرۀ معیّم( است ولی  معامله ورقۀ قرضه، ورقۀ قابل   اصالح   یحۀ ال  52  ۀمادطبق   :251نکته 
باشد. ضمم  الحساب مینامی است که معرفِ مشارکت )شراکت( آن هم با سود علی ، اوراق مشارکت ورقۀ بانام یا بی انتشار اوراق مشارکت  ۀنحو

 مشارکت حتماً باید نزد بانك، پرداخت اصل و سودش تضمیم شود.اینکه بر خالف اوراق قرضه، اوراق 

هم اوراق مشارکت در    اوراق مشارکتقانون نحوۀ انتشار    6مادۀ  به موجب  هم اوراق قرضه و    الیحه اصالح  56موجب تبصرۀ مادۀ  به   :252نکته 
 صورتی که به قطعات تنظیم شود باید مساوی باشد. 

اوراق قرضه و    الیحه اصالح   71تا    61به موجب مواد   :253نکته  انتشار    6مادۀ  به موجب  در  در اوراق مشارکت، هم   اوراق مشارکت قانون نحوۀ 
 د.نیل به اوراق سهام باشتبدتعویض با اوراق سهام یا قابل ند قابل نتوااوراق قرضه و هم اوراق مشارکت می 

شود یعنی افزایش سرمایه قطعی  افزایش سرمایه نیز تصویب می   (با صدور  زمان با صدور )مقارن هم : ورقۀ قرضه یا مشارکتی است که  تعویض
 تواند اوراق خود را با ورقۀ سهام تعویض کند. در صورت تمایل در سررسید می  64است، حال صاحب ورقه طبق مادۀ 

ه را صادر کند، پس افزایش سرمایه  زمان با صدورِ آن اجازۀ افزایش سرمای ای است که شرکت، هم تبدیل، ورقه : ورقۀ قرضه یا مشارکتِ قابلتبدیل
 ، احتمالی است و نه حتمی.بر خالف تعویضدر ایم حالت 

 حقّ تقدّم و حقّ ر جحان منتفی است.  تعویضنسبت به سهام قابل ، بانام بوده و قابل تأمیم و توقیف نیست و  تعویضورقۀ قرضۀ قابل 
 ( و عملش، عمل تجاری نیست. 53نداشته )مادۀ صاحب اوراق قرضه یا مشارکت، حقّ دخالت در شرکت  

  شوند اما دارندگان اوراق مشارکت همانگونه که از نام آن معلوم است، شریك شرکت می   دارندگان اوراق قرضه، طلبکار شرکت محسوب  :254نکته 
 . ناشر( ۀ سسؤشریك مدنی با م) باشندمی

سود   :255نکته  و  اصل  بازپرداخت  مشارکت،  اوراق  تضمیم   الحساب علی در  به  می   الزاماً  بستگی  سود  و  اصل  تضمیم  قرضه،  اوراق  در  ولی  شود 
 . تواند تضمیم بدهد یا ندهدمی  صالحدید ناشر دارد که

  ی ها طرحدولتی است که فهرست آنها در    عمرانی  یهاطرح آن بخش از    بود انتفاعی منوط به    ،انتشار اوراق مشارکت توسط دولت :256نکته 

 . خواهد شدمشخص درج   با عالمت ،عمرانی مربوط به قوانیم بودجه سنواتی

شود می   بینییش پدولت به میزانی که در قوانیم بودجه ساالنه کل کشور    از طرفقانون مزبور انتشار اوراق مشارکت    3  یماده   بر اساس  :257نکته 
 . بود  خواهد مجاز 

 . العادهو فوق   یمؤسس، عاد  باشند:می  شرکت سهامی سه قسم یمجامع عمومارکان اجرایی یا   :258نکته 

و با    شودمی   و پذیره نویسان و قبل از ثبت شرکت تشکیل  مؤسسیم اجتماع  ایم مجمع از    است که  مؤسسمجمع عمومی  اولیم رکم،   :259نکته 
 دهد.می  تشکیل شرکت ایم مجمع، موجودیت خود را از دست 
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 :مؤسسوظایف مجمع عمومی  :260نکته 

 و تأدیه مبالغ الزم  نویسی پذیره و تصویب آن و احراز    مؤسسیم به گزارش    رسیدگی .1

 طرح اساسنامه و اصالح آن  تصویب  .2

 های شرکت در آن منتشرآگهی  تا تشکیل اولیم مجمع عمومی عادی  شرکت که  کثیراالنتشاراولیم مدیران و بازرسان و روزنامه    انتخاب  .3
 .شودمی

  ی نظر کتبمؤسس    ید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومیم بایداشته باشند مؤسس  رنقد یغی  م آورده ی نفر از مؤسسا چند  ی ك  یهرگاه   :261نکته 

رسم دادگستر   یکارشناس  مورد    یوزارت  در  را    جلبرنقد  یغ   یهاآورده   یاب یارزرا  آن  اخت  جزء گزارشو  در  عمومیاقدامات خود    ی ار مجمع 

م  یی گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدمه یآن به ضم  ه یتوجد ی مطالبه کرده باشند با ییایمزاخود    ی برا م یکه مؤسس  ی صورت در   . مؤسس بگذارند

 شود.

که تعهد    ی رنقد یی غ م آورده یکه تقو  ی در موقع  اند کرده خود مطالبه    ی برا   ی خاص  ی ا یکه مزا  ی کسانر نقد و  یی غ آورده   دارندگا  :262نکته 

  ث حدی از حاست    یکه موضوع مذاکره و رأ   ی رنقد ی غی  ه ی و آن قسمت از سرما  ندارند   ی حق رأ است    ی آنها موضوع رأ   ی ای ا مزای  اند کرده

 . منظور نخواهد شده شرکت  ینصاب جزء سرما

 . و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یك رأی دارد مؤسسیمکلیه  ،مؤسسدر مجمع عمومی   :263نکته 

ایم  می   کفایت   20  ی مندرج در ماده  ی الزامی نیست و صورتجلسه   مؤسسدر شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی   :264نکته  اما در  کند 

 غیر نقد الزامی است.  هایآورده برای   رسمیشرکت نیز جلب نظر کارشناس 

شرکت  :265نکته  برا  ی سهام  یهادر  کلیتصو   یخاص  موافقت  اساسنامه،  مؤسسیب  ولیه  است  الزم  شرکت   ی م  تصو  یسهام  یها در  ب  یعام 
ت  ی ر اساسنامه در هر دو شرکت با اکثرییتغ  ید ولیآی مؤسس به عمل م  یمجمع عموم  یرسم  یحاضر در جلسه   ی ت دوسوم آرا یاساسنامه با اکثر

 العاده.فوق  یمجمع عموم  ی ی رسمحاضر در جلسه ی ت دوسوم آرا یرد و منوط است به موافقت اکثریگی صورت م

شرکت   :266نکته  اول  یسهام  یهادر  انتخاب  مد ی خاص،  بازرس  یم  و  قانونیران  بازرسان  همه   یا  موافقت  به  است  مؤسسمنوط  ولیی  در    یم 
ا  ی ران و بازرس  یمد   انتخاب   . دیآی مؤسس به عمل م  یمجمع عموم  ی حاضر در جلسه   ی ت دوسوم آرا یعام انتخاب آنها با اکثر  ی سهام  ی هاشرکت

 رد. یگی صورت م  یت نسبی و با اکثر یعاد  یعام و خاص توسط مجمع عموم یشرکت در هر دو شرکت سهام ی بازرسان بعد

برای شرکت حادث شده و نیاز به    ای العاده فوق شود که به صورت  می  برای رسیدگی به اموری تشکیل   :العادهفوق مجمع عمومی    :267نکته 

 مجمع دارد. و تغییر در اساسنامه یا اصالح آن در  گیریتصمیم

 : وظایف این مجمع عبارت است از  :268نکته 

 و اصالح اساسنامه  مواد اساسنامه تغییر .1

 در سرمایه شرکت از طریق افزایش یا کاهش سرمایه  تغییر .2

 قبل از موعد  انحالل .3

 دادن سهام ممتازه  ترتیب .4

 مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه  اعطاء  .5

 شرکت سهامی عام به خاص تبدیل .6

 و بالعکس   نامبیبه   بانام تبدیل سهام  تصویب  .7
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مگر آنکه    تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا تغییری در اساسنامه ایجاد کند که باعث افزایش تعهدات سهامداران شود  تواندنمی ایم مجمع   :269نکته 
 .ایشان منجر شود شدهشناخته به محروم شدن سهامداران از حقوق   تواندنمیتغییر در اساسنامه  ضمناًسهامداران شرکت باشد   یبا تصویب همه 

در    ،که حق رأی دارند و اگر ایم حد نصاب حاصل نشد  بیش از نصف سهامیاول حضور دارندگان    ی در مرتبه   :حد نصاب حضور :270نکته 

 . سهامی که حق رأی دارند برای رسمیت جلسه الزامی است  سومیک بیش از دوم حضور دارندگان  ی مرتبه

 . در جلسه رسمیت دارد آراء حاضر  دوسوم اکثریت با  العاده فوق مجمع عمومی  تصمیمات : گیریتصمیم حد نصاب  :271نکته 

دارد مگر اموری که در صالحیت    گیریتصمیم وظایف ایم مجمع عام است و نسبت به کلیه امور شرکت حق  مجمع عمومی عادی:   :272نکته 

بر خالف مجمع عمومی  باشد  می   شرکت  العادهفوق و    مؤسسمجامع عمومی   د  العادهفوق و  آن جز  ندارد،    رکه تشکیل  موارد مقرر شده ضرورتی 
 اجباری است.  بار یك تشکیل مجمع عمومی عادی سالی 

معامالت موضوع    تصویب   و نصب مدیران،  عزل  رسیدگی به حساب سود و زیان و تصویب ترازنامه،   : وظایف مجمع عمومی عادی :273نکته 

 ... و تقسیمقابلتقسیم سود و اندوخته   ،129ماده 

هر عده  دوم با حضور    یکه حق رأی دارند و در مرتبه   بیش از نصف سهامیاول حضور دارندگان    ی مرتبه  در   حد نصاب حضور:  :274نکته 

 که حق رأی دارند.  از سهامدارانی 

آراء حاضر در جلسه رسمیت دارد مگر در خصوص انتخاب    یک   ی نصف به عالوهتصمیمات با اکثریت  :  گیریتصمیم حد نصاب   :275نکته 

 حاکم است.  اکثریت نسبیمدیران و بازرسان که  

ق نشر  ید از طریدهد با ی ل جلسه میساالنه تشک  ی عاد  ی م مجمع عمومی ل اولیالعاده شرکت که از قبل از تشکفوق   یم مجمع عمومیاول :276نکته 
توسط  شدهتعییم راالنتشار  یکث یروزنامه  .2 مؤسس یتوسط مجمع عموم شدهتعییم راالنتشار یکث یروزنامه  .1ر دعوت شود: یز ی در دو روزنامه  یآگه 

 وزارت فرهنگ 

عموم :277نکته  تشک  ی مجامع  از  بعد  اولی که  عمومی ل  مجمع  تشک  ی عاد   یم  میساالنه  جلسه  طری ل  از  آگه یدهند،  نشر  روزنامه   یق    ی در 
 واهد شد.م خیی تع یعاد  یتوسط مجمع عموم شدهتعییم راالنتشار یکث

دعوت صاحبا  سهام :278نکته  به  عمومی  مجمع  حداقل    :تشکیل  مدیرهمی   ( %20)  شرکتسهام    پنجمیك دارندگان  هیأت  از    ، توانند 

 . تقاضای تشکیل مجمع عمومی را نمایند

بازرسان توانند دعوت مجمع را از بازرس یا  می   کنندگان درخواست مجمع را تشکیل ندهد،    روز  20ظرف  چنانچه هیأت مدیره حداکثر   :279نکته 

 . شرکت تقاضا نمایند

ایم صورت صاحبان سهام   روز   10ظرف  بازرسان مکلفند   :280نکته  غیر  را تشکیل دهند در  کلیه  می   مجمع  رعایت  به شرط  و  توانند مستقیماً 

 . اقدام به تشکیل ایم مجمع کنند ،تشریفات دعوت و قید عدم اجابت هیأت مدیره و بازرسان در آگهی

 روز باشد مگر در دو حالت:   40و حداکثر  10د حداقل یآن با   یل جلسه ی خ تشکیدعوت مجمع و تار یانتشار آگه خ  ی م تاری ب یزمان  یفاصله  :281نکته 

  م یمؤسس  . م مجمع حاضر نشودی ا  یت جلسه یرسم  ی برا   ی مؤسس نصاب قانون  یدعوت مجمع عموم  یم آگه ی پس از انتشار اول  چنانچه   .1
انتشار آگه ی ی دوم و سوم تارمرتبه  ی هایآگه   در  .دعوت کنند  مؤسس را   یگر مجمع عمومید   یتوانند تا دو مرحله یم با تار  یخ  خ  ی دعوت 

 د فاصله داشته باشد. ی روز با  20مجمع حداقل  یجلسه 

بار دوم    ی م مجمع برای رد ایرا نپذ  هاآن رنقد  یغ   یهاا آورده یم  یمؤسس  یمطالبه شده از سو  یا یمؤسس، مزا  یکه مجمع عموم  یصورت  در  .2
 م مورد یك ماه است. ی مؤسس در ا یدوم مجمع عموم یل جلسه یتشک یبرا   یی زمانفاصله  حداکثر . ل جلسه دهدید تشکیبا

 باید ایم موارد ذکر شود:  یه مجامع عمومی دعوت کل یدر آگه  :282نکته 
 ل باشد.( یا تعطیو  ی رکاریمجمع ممکم است روز غ  یل جلسه یزمان تشکساعت )د روز و یمجمع با ق ی ل جلسه یتشک خی تار .1

 ل جلسه یق محل تشکیدق ینشان .2
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 مجمع  یجلسه  دستور .3

  ی برا  یعنی  .، یك منشی و دو ناظر استرئیسمرکب از چهار عضو اداره گردد که شامل یك    ایرئیسه د تحت نظر هیأت  یه مجامع با یکل :283نکته 
 گردد. ی ز منحل مین رئیسهافتم مجمع هیأت یان یاند و با پا مجامع موقت   رئیسه  هیأت .ل گرددیتشک رئیسهك هیأت  ی د یهر مجمع با 

  ی ت نسبی نیز با اکثر  یمنش  .انتخاب شوند  یت نسبی م سهامداران حاضر در مجمع با اکثرید از بیه مجامع بای شه در کلیناظر هم  ی اعضا :284نکته 
مجمع عمومی در موارد خاص به درخواست و دعوت    کهی درصورت  استثنائا  .سهامداران باشدر از  یا غ یتواند از بیم سهامداران  می  شود وی انتخاب م
 م صاحبان سهام انتخاب شود. ی د از بیز با ین  یحه( منشیال  96پنجم سهام شرکت دعوت شده باشد )ماده ك یدارندگان 

 ینده از همان حقوقیحضور خود سهامدار است و نما  ی به منزله   سهمصاحب   ی نده یحضور نما  یسهام  ی هاشرکت   ی ه مجامع عمومیدر کل :285نکته 
تواند به عنوان  یی سهامدار حاضر در مجمع م ندهینما   م ی؛ بنابراگرددی از آن برخوردار م  ی برخوردار است که خود سهامدار در صورت حضور شخص

 .انتخاب گردد سه یرئعضو ناظر هیأت 

ت :286نکته  و  مذاکرات  مجامع،  یصماز  در    یجلسه صورت   .گرددمی   میتنظ  جلسهصورت مات  اصوالً  تنظیمجامع  نسخه  میك  مرکز یم  در  و  شود 
 . شده است ی در دو نسخه الزام جلسهصورت م  یکه تنظ یی گردد مگر در موارد استثنای م یشرکت نگهدار 

امضاء کلد  یشود و بای م میمجمع تنظ   رئیسه هیأت    ی مجامع توسط عضو منش  جلساتصورت  :287نکته    م یبنابرا  . برسد  رئیسه هیأت    ی ه اعضا ی به 
 ست. ی ره شرکت الزم نیمدهیأت  ی م اعضا ی ندگان آنها و همچنیا نمایمجامع توسط سهامداران حاضر در مجمع  جلساتصورت امضاء 

ی دوم جهت  شود و نسخه ی م  یآن در مرکز شرکت نگهدار   یك نسخه ی م گردد که  ید در دو نسخه تنظیبا  جلسهصورت در برخی موارد   :288نکته 
 گردد.یم می ها تسلثبت به مرجع ثبت شرکت 

 : از  اندعبارت  برای ثبت ارسال شود هاشرکتتصمیماتی که باید به مرجع ثبت   :289نکته 

 مدیران و بازرسان  انتخاب  .1

 ترازنامه  تصویب  .2

 یا افزایش سرمایه و تغییرات در اساسنامه  کاهش  .3

 تصفیه آن  ی شرکت و نحوه انحالل .4

باشند اداره  یا بعضاً قابل عزل میم صاحبان سهام انتخاب شده و کالً  ی که از ب  یاره یأت مدی له هیبه وس  یسهام  شرکت  هیأت مدیره: :290نکته 

 باشد.  پنج نفر کمتر د از ی نبا یعموم ی سهام هایشرکت ره در یأت مدی ه یی اعضا عده  .خواهد شد

نفر را نیز    2است )البته برخی اساتید    نفر  3  خاصو در سهامی    نفر  5حداقل  شرکت سهامی عام    در  اعضاء هیأت مدیره:  یعده  :291نکته 

 . دانند(می  صحیح 

مجمع عمومی عادی شرکت است و همیم    یعهده   برت مدیره  أهی   یاعضا   تعییم.  ت مدیره باید از سهامداران شرکت باشندأهی  ی اعضا :292نکته 
 . مجمع حق عزل آنها را دارد

 . حداکثر دو سال است و قابل تمدید است ،مدت مدیریت مدیران  :293نکته 

 . شخص حقوقی که به نمایندگی از شخص حقوقی در هیأت مدیره حضور دارد همان وظایف و اختیارات شخص حقیقی را دارد ینماینده  :294نکته 

غیر ایم    در  . حقوقی عضو هیأت مدیره قابل عزل است به شرط اینکه جانشینی را کتباً به شرکت معرفی کندایم نماینده توسط شخص   :295نکته 
 شود. می  صورت غایب محسوب 

از مدیریت شرکت: :296نکته  ارتکاب    اشخاص ممنوع  به جهت  افرادی که  آنها صادر شده و محجوریم +  افرادی که حکم ورشکستگی 

 محرومیت از حقوق اجتماعی.  در مدت اند شده در حکم آن از حقوق اجتماعی محروم  ائمجردر امانت کالهبرداری یا  خیانت  سرقت،

و    مدیرعاملسمت    هاتعاونی ی تجاری غیر از  هاشرکت در    توانند نمی جمهور و معاونان وی و وزیران و کارمندان دولت    رئیس همچنیم   :297نکته 
 مدیریت داشته باشند. 
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 را داشته باشند. هاشرکت ت مدیره و مدیریت عامل أعضویت در هی  توانندنمی سردفتران و دفتریاران نیز  :298نکته 

ولی به تقاضای هر ذینفع و از طرف دادگاه در مقابل اشخاص ثالث معتبر است    اندبوده اعمال و اقدامات مدیرانی که ممنوع از مدیریت   :299نکته 
 قابل عزل است. 

عضو   :300نکته  م أهی   البدلعلی انتخاب  اعضای  ت  و  است  اختیاری  مجمع    البدل علیدیره،  مدیر،  عزل  در صورت  و  است  اضطراری  موارد  برای 
 موظف است ضمم عزل، مدیر دیگری انتخاب کند. 

  صاحبا  سهام و    مدیرا محدود کردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط در روابط   :301نکته 

 .شودمی  یکم محسوبلمخاص ثالث باطل و کأن معتبر است و در مقابل اش

 : وظایف و اختیارات هیأت مدیره :302نکته 

 و تعییم حدود اختیارات وی  مدیرعاملانتخاب   هیأت مدیره/ رئیسو نایب  رئیس انتخاب  .1

 141و  138و  91مجامع عمومی در مواعد مقرر در مواد  دعوت .2

 (243و   233و   137مواد ) عادیشرکت و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی  هایحساب  تنظیم .3

 ( 167ماده  یو تبصره  189و   156و  71و  61 موادگزارش و ارائه به مجمع عمومی ) تهیه .4

 129معامالت مذکور در ماده  تجویز .5

 140قانونی ماده   ی از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته بیستمیك نمودن  موضوع  .6

ماده  )  هاشرکت عملی نمودن افزایش سرمایه و اعالم آن به مرجع ثبت  (،  162ماده  )  العادهفوق افزایش سرمایه از مجمع عمومی    تقاضای   .7
 ( 181ماده ) نویسان به تعهدات پذیره    رسیدگی، (163

 ( 192ماده ) سرمایه آگهی مربوط به کاهش سرمایه قبل از اقدام به کاهش اختیاری  انتشار  .8

 ( 204ماده ) شرکت امر تصفیه  .9

 شود. می  با حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره جلسات تشکیل : نصاب تشکیل جلسات هیأت مدیره :303نکته 

 .شودمی  تصمیمات با اکثریت آراء حاضریم اتخاذ : گیریتصمیم نصاب   :304نکته 

 . تنظیمی باید به امضاء اکثریت مدیران حاضر برسد جلساتصورت در جلسات هیأت مدیره   :305نکته 

در   :306نکته  مخالفشان  نظر  باشند  مخالف  جلسات  در  اتخاذی  تصمیمات  با  که  مدنی  می  قید  جلسهصورت مدیرانی  و  کیفری  مسؤولیت  و  شود 
 .شودمی  ر مخالف رفع تخلفات هیأت مدیره از مدی

با ساعات    ،ا اجرتیحضور    حق   .شودی م میی تع  یعاد  یحق حضور توسط مجمع عموم  ره:یمدهیأت   یاعضا   الزحمهحق  :307نکته  متناسب 

از    ی مثال درصد   ی م نشده باشد برا یی حق حضور به صورت مقطوع تع  چنانچه  .د مقطوع باشدیشود و بای م مییره تعیمدهیأت   یحضور اعضا در جلسه 
 المثل هستند. ران مستحق اجرتیم صورت مدیشرکت باشد، قابل مطالبه نخواهد بود و در ا  تقسیمقابل ا یسود خالص 

ه داشت پاداشننی کننه باشد. باید توجّل.ا.ق.ت می 241و  134با لحاظ مواد  ،توان برای هیأت مدیره در نظر گرفتحقوق و پاداشی که می :308نکته 
»بننا  از قانون تجننارت« بنندیم شننرح اسننت: یاصالح قسمت یحه قانونیال 241توان برای هیأت مدیره در نظر گرفت مطابق »قانون اصالح ماده می
ره در نظننر یأت منندیشرکت که ممکم است جهت پاداش ه  یسال مالاز سود خالص    ینینسبت مع  ]الیحه اصالح[  134ط مقرر در ماده  یت شرایرعا

که در همان سننال بننه   یخاص از شش درصدِ سود  یسهام  یهاعام از سه درصد و در شرکت  یسهام  یهاد در شرکتیچ وجه نبایگرفته شود، به ه

هر  یبراو  یو ۀیك سال حقوق پایاز معادل  موظفهر عضو  یبراتواند یم پاداش نمیصاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال ا

م ماده باشنند، یکه مخالف با مفاد ا یمیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیره بیأت مدیموظف ه  یاز حداقل پاداش اعضا  رموظفیغعضو  
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 78ستند و تابع حکم مقننرر در منناده یره نیمدأت  یم ماده در خصوص پاداش هی، مشمول مقررات ایدولت  یهاشرکت  -1تبصره    باطل و بالاثر است.
 ...« باشندیم 1386.7.8مصوب  یات کشورت خدمیریقانون مد

از  یننندگیا بننه نمایتواند اصالتاً ینم یچ فردیه: »...  از قانون تجارت  یاصالح قسمت  یحه قانونیال  241قانون اصالح ماده    2بصره  وفق ت :309نکته 
اسننت بننه  یردولتنن یغ   یا مؤسسات عمومیا نهادها  یه آن متعلق به دولت  یاز سرما  یا بخشیتمام    ك شرکت کهیش از  یزمان در بهم  یشخص حقوق

معادل وجوه مننذکور   ینقد  یبه شرکت، به پرداخت جزا  یافتیره انتخاب شود. متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریأت مدیا عضو هیرعامل  یسمت مد
 شود«.یمحکوم م

انتخاب  مدیرعامل:  مدیرعامل  :310نکته   نموده تفویض  به وی  در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره  و  شود  می   توسط اعضای هیأت مدیره 

  . تواند بیشتر از یك نفر باشد، می تواند غیر سهامدار باشدمدیرعامل می  شود و از طرف شرکت حق امضا دارد.می محسوب شرکت ی نماینده٬است

 باید شخص حقیقی باشد.  حتماً  و  به تودیع سهام وثیقه ندارد نیاز 

 . شودمی  توسط هیأت مدیره تعییم  ، وی الزحمهحق و مدت تصدی وی و  مدیرعاملحدود اختیارات  :311نکته 

و   :312نکته  است  معتبر  ثالث  اشخاص  مقابل  اعمال مدیران در  و  آنها،  توان نمیاقدامات  انتخاب  به  رعایت تشریفات مربوط    اعمال   به عذر عدم 
 . ایشان را غیر معتبر دانست

مسؤولیت    ایم(  142در صورت تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت )موضوع ماده    :مدیرا   اشتراکیمسؤولیت انفرادی یا   :313نکته 

علیت بیم ضرر وارده و فعل    ی و وجود رابطه   بارزیان مسؤولیت یعنی وجود ضرر و فعل    گانه سه شود که ارکان  می  و در صورتی ایجادشود    ی ایجاد 
 مدیران وجود داشته باشد.  بارِزیان 

است که در اثر تخلفات   صورتی  در و    ( 143صورت ورشکستگی شرکت )موضوع ماده    در  :مدیرا   تضامنیمسؤولیت انفرادی یا   :314نکته 

 مدیران، شرکت دچار ورشکستگی شود یا دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کافی نباشد. 

باشد :315نکته  کافی  قروضش  پرداخت  برای  آن  دارایی  یا  نشده  ورشکست  شرکت  که  است  زمانی  تا  اشتراکی  صورت    در  .مسؤولیت  ایم  غیر 
 . مسؤولیت تضامنی است

علیه    خصوص   در :316نکته  حقوقی  دعوای  مدیرعاملطرح  یا  حداقل    ای عده  ،مدیران  که  سهامداران  دار  ( %20)  پنجمیك از  را  شرکت    ا سهام 

هیأت مدیره اقامه دعوی نمایند و در صورتی که    ی یا تمام اعضا  رئیس خود علیه    ی توانند به نام شرکت یا از طرف شرکت و به هزینه می   ٬باشندمی
، به  بهمحکوم طرح دعوی از مبلغ    ی دادرسی محکوم شده و هزینه   های هزینه ارت و پرداخت  در دعوی پیروز شوند خواندگان دعوی به جبران خس

 .شودمی  کنندگان پرداخت اقامه 

 . کنندگان دعوی وجود ندارددر خصوص طرح دعوی کیفری محدودیتی از نظر اقامه   :317نکته 

 :شوندمی معامالت مدیران با شرکت مشمول کنترل است که به دو دسته تقسیم  :318نکته 

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(.   132موضوع ماده ) است که مطلقاً باطل   معامالتی .1

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(.  131تا  129موضوع مواد )هستند  ابطالقابل که   معامالتی .2

ماده    جلسهصورت طبق    ،و در سهامی خاص در صورت عدم تشکیل مجمع فوق  مؤسسرسان شرکت با مجمع عمومی  انتخاب اولیم باز :319نکته 
 است.  20

 . باشدمی  بازرسان با مجمع عمومی عادی ی الزحمهحق بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود، تعییم و عزل انتخاب  :320نکته 

،  البدلعلی بازرس    انتخاب .  شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع استمی   ساالنه انتخاب   بازرسان . تواند واحد یا متعدد باشدمی  تعداد بازرسان  :321نکته 
 اجباری است. 

 . مرجع عزل بازرسان مجمع عمومی عادی است به شرط آنکه جانشیم آنها را نیز انتخاب نماید :322نکته 

به سمت بازرسی منصوب    توان نمی را    اندشده   از حقوق اجتماعی محروم   111مذکور در ماده    جرائم   ی محجوریم و افرادی که به واسطه :323نکته 
 .کرد
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به  به بازرسی منصوب نمود    توان نمیاول و دوم را نیز    یسببی و نسبی آنها تا درجه سوم از طبقه   ی شرکت و اقربا  مدیرعاملمدیران و   :324نکته 
 .نمایندمی  اشخاصی که از اشخاص مذکور موظفاً حقوق دریافت عالوه

مجدد    انتخاب   .ف خود عمل کنندیم قانون به وظای ا  بر طبقکند تا  یانتخاب م  ا چند بازرسیک  ی  هر سالدر    یعاد   یمجمع عموم :325نکته 

 است.  بالمانع ا بازرسان یبازرس 

 د. یز انتخاب نمایم آنها را نی آنکه جانش به شرطکند  عزلا بازرسان را  یتواند بازرس  ی در هر موقع م ی عاد یمجمع عموم :326نکته 

انتخاب کند تا در صورت معذور ین  البدل ی عل ا چند بازرس  ی ك  ی  د یبا  ی عاد  ی مجمع عموم :327نکته  ا  یط  ی ا سلب شرایا استعفاء  یا فوت  یت  یز 

 دعوت شوند.  یف بازرسی جهت انجام وظا یا بازرسان اصلیعدم قبول سمت توسط بازرس  

 : وظایف بازرسا  :328نکته 

 روز  10سهامداران در عرض  پنجمیك مجمع عمومی به درخواست   تشکیل . الف 

 اعالم تخلف مدیران به اولیم مجمع عمومی و اعالم جرم به مراجع قضایی .ب

و  .ج دارایی  اظهارنظر در خصوص    یدوره   حسابصورت اظهارنظر در خصوص صحت صورت  و  ترازنامه  زیان و  و  عملکرد مدیران و حساب سود 
 .دهندمی  ر صحت اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرا

تصویب صورت دارایی و ترازنامه توسط مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسان یا با دریافت گزارش بازرسانی که ممنوع از بازرسی   :329نکته 
 . ، اثر قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط استاندبوده

 . ه کارشناسان را به شرکت معرفی نموده باشندتوانند از نظر کارشناسان استفاده نمایند به شرط آنکمی   بازرسان در صورت لزوم :330نکته 

 را در آن قید نمایند.  نظرشان اختالف بازرسان در صورت تعدد باید گزارش واحدی را به مجمع ارائه دهند اما باید موارد   :331نکته 

 . رت استخسا ی با شرکت یا به حساب شرکت مستقیم یا غیرمستقیم معامله کنند و ضمانت اجرای آن مطالبه   توانندنمی بازرسان  :332نکته 

 است.  ی عاد  یمجمع عموم ی بازرس با الزحمهم حق ییتع :333نکته 

 شود.  نفعیذم یرمستقیا غ ی م یرد به طور مستقیگی ا به حساب شرکت انجام میکه با شرکت  یتواند در معامالتی بازرس نم :334نکته 

 مسؤولیت بازرسان در مورد اقدامات خود در برابر شرکت و اشخاص ثالث اشتراکی است.  :335نکته 

 . کاهش سرمایهیا سرمایه و  افزایش  :تغییر در سرمایه به دو صورت استتغییرات در سرمایه شرکت:  :336نکته 

تواند صدور اوراق را اجازه دهد ولی در افزایش سرمایه فقط مجمع  العاده و هم اساسنامه میدر صدور اوراق قرضه هم مجمع عمومی فوق :337نکته 
ی شرکت را افزایش دهد.  سال تجاوز کند سرمایه   5هیأت مدیره دهد که ظرف مدت معینی که نباید از  تواند ایم اجازه را به  العاده می عمومی فوق

 تواند مجوز افزایش سرمایه را به هیأت مدیره دهد.حتی اساسنامه هم نمی 

د نقداً پرداخت شود و  گیرد، کلیۀ افزایش سرمایه بایدر موردی که افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می  :338نکته 
به هنگام پذیره نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می  باید  یا تهاتر شود. در شرکت شود  های  نویسی بر حسب مورد کالً پرداخته 

 سهامی خاص، پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد جایز است. 

شود اما اگر حقّ تقدّمِ سهامداران به موجب  م به مبلغ اسمی به آنها فروخته می در خرید سهام جدید سهامداران شرکت حقّ تقدّم + سها :339نکته 
التفاوت مبلغ واقعی و اسمی یا بیم سهامداران سابق  شود و مابه العاده سلب شده باشد، سهام به مبلغ واقعی فروخته می تصمیم مجمع عمومی فوق 

 دهند.رکت سهم میشود و یا بابت همان مبلغ به سهامداران سابق شتقسیم می

 تواند سهام خود را بخرد.در هنگام افزایش سرمایه، خود شرکت نمی  :340نکته 

های سهامی  عالوه در افزایش سرمایه در شرکت مجاز است به    به صورت غیرنقدی، تأدیۀ مبلغِ اسمیِ سهام  در زمان تشکیل شرکت :341نکته 

ر سهامی عام تأدیۀ مبلغ اسمیِ سهام جدید در افزایش سرمایه است باید  تواند به صورت غیرنقد باشد اما د ، تأدیۀ مبلغ اسمیِ سهام جدید می خاص
 نقدی باشد. 

 به سرمایه ممنوع است.  انتقالِ اندوختۀ قانونیدر افزایش سرمایه  :342نکته 
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  ی به عهده   ،اتخاذ تصمیم و اجازه افزایش سرمایه پس از پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه و پس از قرائت گزارش بازرسان  :343نکته 
 . باشدمی  شرکت  العادهفوق مجمع عمومی 

 ت مدیره باشد. أمتضمم اختیار افزایش سرمایه برای هی تواندنمی شرکت  ی اساسنامه   :344نکته 

 . است که کلیه سرمایه شرکت تأدیه شده باشد پذیرامکان افزایش سرمایه زمانی    :345نکته 

تبدیل  و  یا اندوخته اختیاری به سرمایه شرکت    نشده تقسیمسود    انتقال   ، جدیدصدور سهام  است:    پذیرامکان افزایش سرمایه از چندیم راه    :346نکته 
 اوراق قرضه به سهام شرکت. 

از سوی  مبلغ اسمی    یتأدیه که در ایم صورت    یسینوره یپذبا  انتشار سهام جدید  :  از طریق صدور سهام جدیدافزایش سرمایه   :347نکته 

 مبلغ اسمی سهام جدید به صورت غیر نقدی نیز جایز است.  یاست اما در شرکت سهامی خاص تأدیه  ریپذامکان فقط به صورت نقدی  پذیره نویسان 

مگر آنکه کلیه صاحبان سهام   باشدنمی پذیرامکان برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند  کهدرصورتی پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد فقط   :348نکته 
 . با آن موافق باشند

حق    می ا.  ایم حق تقدم را سلب نماید  تواند می   العادهفوق دارند، مجمع عمومی    حق تقدمصاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید   :349نکته 

 . دارد ییهات ی محدودقابل نقل و انتقال است و 

در شرکت سهامی )  باشد باشد مانند آنکه منوط به موافقت مدیران و مجامع عمومی    ییهات ی محدودچنانچه نقل و انتقال سهم دارای    :350نکته 
 خاص(، انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز منوط به موافقت مدیران است. 

هزار    10توان در سهامی عام حداکثر تا می  مبلغ اسمی سهام را   :از طریق باال برد  مبلغ اسمی سهام موجودافزایش سرمایه  :351نکته 

شرکت مبلغ اسمی سهام هزار تومان باشد افزایش سرمایه از ایم طریق ممکم نیست اما در سهامی خاص    سیتأساگر در ابتدای    پس   .ریال باال برد
 محدودیتی وجود ندارد. 

از طرق ذیل است و در   یه یتأد :352نکته  با توافق   ه یتأدمواردی که ایم    مبلغ اسمی جدیدی به یکی  ایجاد تعهد کند فقط  برای صاحبان سهام 
 است:  ریپذامکان ی سهامداران  همه

 اشخاص از شرکت به سهام جدید  شدهحاصل مطالبات نقدی  تبدیل .1

 یا اندوخته اختیاری به سرمایه شرکت  نشدهتقسیم سود  انتقال .2

 عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.  انتقال .3

به سهام شرکتاز  افزایش سرمایه   :353نکته  اوراق قرضه  به سهام شرکت مجمع    لیتبدقابل صورت    در  :تبدیل  قرضه  اوراق  بودن 

ت  أ دهد و ضمم تعییم شرایط و مهلتی به هی می  انتشار اوراق قرضه را یت مدیره و گزارش خاص بازرسان اجازه أبنا به پیشنهاد هی العادهفوقعمومی 
که    ی اقرضه نشده اوراق  بازپرداخت معادل مبلغ    شدهم یی تعمدیره نیز در پایان مهلت    هیأت شرکت را افزایش دهد و    ی دهد تا سرمایه می   مدیره اجازه 

  ،هاشرکت تشریفات ثبت افزایش مزبور در مرجع ثبت    از انجام داده و پس  برای تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش  
 .دهدمی  تحویل اندنمودهاوراق به شرکت تسلیم   نشدهپرداخت سهام جدید انتشار و به صاحبان اوراق مذکور معادل مبلغ باز  

 احتیاطی( به سرمایه ممنوع است.   ی)سرمایه  قانونی یاندوخته انتقال   :354نکته 

افزایش سرمایه در هر زمان پس از پرداخت کل سرمایه تعهد شده ممکم است ولی انتشار اوراق قرضه باید بعد از گذشت دو سال از ثبت   :355نکته 
 شرکت باشد. 

پرداخت  در زمان افزایش سرمایه  هر سهم    ی برا  یاست که اضافه بر ارزش اسم  ی مبلغ  معرف «  صرف سهام»   اصطالحصرف سهام:   :356نکته 

 . ه سهام و چه در بازار بورسی اول نویسیپذیره   یدر مرحله  چه ،شودمی

 ایم حق تقدم را سلب نماید.   تواندمی   العادهفوق عمومی  مجمع .دارند حق تقدمصاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید    :357نکته 

و    :358نکته  است  انتقال  و  نقل  قابل  دارای    چنانچه  . دارد  هاییمحدودیت ایم حق  انتقال سهم  و  به    هاییمحدودیت نقل  منوط  آنکه  مانند  باشد 
 . در شرکت سهامی خاص(، انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز منوط به موافقت مدیران است) باشدموافقت مدیران و مجامع عمومی  
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 . اختیاری و کاهش اجباری کاهش : ورت قابل تحقق استدو ص به  ، کاهش سرمایه :359نکته 

ماده    :360نکته  اجباری موضوع  اثر    : 141کاهش  بر  از سرمایه   های زیان چنانچه  نیمی  برود  ی وارده حداقل  میان  از  هیأت مدیره    ، شرکت 

 .شود گیریتصمیمرا دعوت نموده تا در خصوص انحالل یا بقای شرکت  العادهفوق مکلف است مجمع عمومی 

قانونی برای شرکت سهامی،   ی مبنی بر انحالل شرکت نباشد باید در همان جلسه با در نظر گرفتم حداقل سرمایه   مجمعچنانچه تصمیم   :361نکته 
 . موجود کاهش دهد یشرکت را به مبلغ سرمایه  ی سرمایه

 گیرد.می  کاهش تعداد سهام و یا از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام صورت  کاهش اجباری سرمایه از طریق  :362نکته 

 . شرکت اتخاذ تصمیم نماید ی تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص کاهش سرمایهمی  العادهفوق مجمع عمومی  : کاهش اختیاری :363نکته 

 . وارد نکند کاهش سرمایه به صورت اختیاری در صورتی امکانپذیر است که به حقوق صاحبان سهام لطمه   :364نکته 

هر سهم به صاحب آن    یافتهکاهش رد مبلغ  سهام به نسبت مساوی و    بهای اسمیکاهش اختیاری سهام فقط از طریق کاهش    :365نکته 

 . است پذیرامکان 

در خصوص کاهش سرمایه حداقل یك ماه قبل از اقدام توسط هیأت    العادهفوق برای کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی    :366نکته 
 . آگهی شود ،شرکت  کثیراالنتشار یمدیره در روزنامه 

 . باشدمی از سوی طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه شرکت اعتراضقابل شرکت  یکاهش اختیاری سرمایه  :367نکته 

از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا    بیستمیک هیأت مدیره مکلف است هر سال    :قانونی  ی اندوخته  :368نکته 

به    یاندوخته   که  زمانی برسد  دهمیکقانونی  شرکت  به    یاندوخته   چنانچه   .سرمایه  برسد  دهمیكقانونی  شرکت  آن    ،سرمایه  نمودن  موضوع 

 .شودمی  اختیاری

تقسیم سود    : اختیاری  ی اندوخته   :369نکته  عدم  بر  مبنی  عمومی  مجمع  عنوان    تقسیمقابل تصمیم  به  آن  کردن  اندوخته  و  سهامداران  میان 

 . اختیاری ی اندوخته

 .هاذخیرهو استهالکات و  هاهزینه هر سال منهای کلیه   درآمد  :سود خالص :370نکته 

مالی منهای    : تقسیمقابل سود   :371نکته  اندوخته   هایسال  هایزیان سود خالص سال  و  به    هایاندوخته قانونی و سایر    یمالی قبل  اختیاری 

 . قبل که تقسیم نشده است   هایسال  تقسیمقابلعالوه سود 

مبلغی را که باید به سهامداران    ،تقسیمقابل : مجمع عمومی پس از تصویب حساب سال مالی و احراز وجود سود  تقسیم سود  ینحوه  :372نکته 

 کند. می  تخصیص یابد تعییم

تعییم   تقسیمقابل تقسیم سود    ینحوه  :373نکته  ایم خصوص اتخاذ نکند هیأت  می   توسط مجمع عمومی  اگر مجمع عمومی تصمیمی در  شود و 
 . نمایدمی  پرداخت آن را تعییم ی مدیره نحوه

 .انجام شود ،از تصمیم مجمع عمومی به پرداخت سود ماه  8ظرف پرداخت سود به صاحبان سهام باید نهایت   :374نکته 

بند بیان شده است و ورشکستگی یکی از    5در    199موارد انحالل شرکت سهامی در ماده    :و تصفیه آ انحالل شرکت سهامی   :375نکته 

 باشد. می  موارد آن 

انحالل شرکت  :376نکته  برای  دادگاه  از  ذینفع  افراد  تقاضای  مهلت    موارد  اعطای  رفع    ماهه شش)با  برای  دادگاه  توسط 

 : موجبات انحالل(

جهت انحالل شرکت    العادهفوق از زمان به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت موضوع شرکت نشود و مجمع عمومی    سال   1تا    اگر  .1

 تشکیل نشود. 

 جهت انحالل شرکت تشکیل نشود. العادهفوق متوقف شده باشد و مجمع عمومی  سال  1بیش از  شرکت برای مدتی  هایفعالیت  اگر .2

 نامه مقرر کرده مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب سال مالی قبل تشکیل نشود. از تاریخی که اساس ماه 10تا  گر .3

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

164 

 .بالتصدی مانده باشد ماه   6بیش از سمت مدیران یا برخی از اعضاء هیأت مدیره برای مدتی  اگر .4

قانون    امر :377نکته  مقررات  رعایت  با  شرکت  بر  هایشرکت تصفیه  و  ورشکستگی    مدیرا  شرکت   یعهده  سهامی  در خصوص  مگر  است 

 شرکت.

 کند. اگر دادگاه، شرکت را منحل کند یا شرکت را باطل کند، رأساً مدیر تصفیه را انتخاب می  :378نکته 

 مانَد. تا خاتمۀ امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی می  :379نکته 

باید   :380نکته  نیافته باشد، مدیران تصفیه  ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و  همه مادام که امر تصفیه خاتمه 
بینی شده است دعوت کرده و صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات  تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش 

د به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند. طرح دعوا علیه شرکت منحله که  انی گزارشی حاکی از أعمالی که تا آن موقع انجام داده خود را به ضمیمه 
 پذیر است. ی آن خاتمه نیافته به طرفیت مدیران تصفیه امکان تصفیه

 . رودمی  از بیم  ،با اتمام امر تصفیهشخصیت حقوقی شرکت  :381نکته 

امر تصفیه شرکت در جریان است موظف به خاتمه دادن و اجرای    که  زمانیشرکت در حال تصفیه هستند و تا    ینماینده   ،مدیران تصفیه :382نکته 
 کنند.می  اقدام به انجام معامالت ، تعهدات شرکت و تقسیم دارایی شرکت بوده و چنانچه معامالت جدیدی برای اجرای تعهدات شرکت الزم باشد

 . است و بالاثر   باطل سهامی های ت شرک تصفیهمحدود کردن اختیارات مدیران  :383نکته 

 و جرم محسوبچهار به هر صورت باطل و بالاثر است    یاول و دوم تا درجه   یطبقه   اقاربانتقال دارایی شرکت به مدیران تصفیه و    :384نکته 
 شود.می

سال است و اگر مهلت بیشتری الزم باشد مدیران تصفیه باید از مرجعی که آنها را تعییم نموده )حسب    دو مدت مأموریت مدیران تصفیه   :385نکته 
 . مورد مجمع عمومی یا دادگاه( تقاضای تمدید مدت را کنند

 . باشندمی مدیران تصفیه توسط مرجعی که آنان را انتخاب نموده است قابل عزل :386نکته 

ماه در   یك بار به فاصله  سهامکان دارد که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران حداقل  صورتی درتقسیم دارایی شرکت بیم صاحبان سهام   :387نکته 
 ماه از تاریخ انتشار اولیم آگهی گذشته باشد. سه رسمی و کثیراالنتشار منتشر شده و حداقل  ی روزنامه 

نب  :388نکته  احتیاج  مورد  تصفیه  مدت  در  که  نقدی  تقسیم  ، اشددارایی  سهامشان  نسبت  به  سهام  صاحبان  حقوق  می   بیم  که  شرطی  به  شود 
 . موضوع شده باشد مؤجلطلبکاران و دیون مالی 

یابد و مازاد بر آن به ترتیب  می   دارایی شرکت بدواً به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام تخصیص  ،کلیه دیون   یتصفیه و تأدیه ختم  پس از    :389نکته 
 شود.می  ود و اگر در اساسنامه ترتیبی مقرر نشده باشد به نسبت سهام بیم سهامداران تقسیمشمی  مقرر در اساسنامه تقسیم

کثیراالنتشار    ی رسمی و روزنامه   یاعالم تا در روزنامه   هاشرکت مراتب را به مرجع ثبت    ، ماه پس از ختم تصفیه  یك مدیران تصفیه ظرف   :390نکته 
 مدیر تصفیه را تصویب کند.   هایحساب مجمع عمومی باید  ، ختم تصفیه در و دفتر ثبت تجارتی حذف شود. هاشرکت درج و نام شرکت از دفتر ثبت 

  نگهداری نموده و  هابانك مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از    ، پس از اعالم ختم تصفیه :391نکته 

دریافت   را  که طلب خود  را  طلبکارانی  کنند  اند نکرده صورت  بانك تسلیم  تصفیه  سال  10  انقضای از    پس.  به  آگهی ختم  انتشار  تاریخ  مبالغ    ،از 

 . شودمی  دولت منتقل  یمال بالصاحب بوده و از طرف بانك با اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه  حکم  در مانده باقی

 اشتراکی یا نسبی است.  اندنرسیده برابر طلبکارانی که به طلب خود  در  ،در صورت تخلف از مقررات مسؤولیت مدیران تصفیه :392نکته 

چنانچه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیمات اتخاذی توسط هر یك از ارکان شرکت، مقررات قانونی رعایت نشده باشد، بنا   : 393نکته 

  نند توا نمی و مدیران و بازرسان و سهامداران  مؤسسیم نماید اما دادگاه بطالن شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور را اعالن می  ذینفعی به تقاضای هر 

 . در مقابل اشخاص ثالث به ایم بطالن استناد نمایند 

 . دارند   تضامنی در مقابل خسارات وارده مسؤولیت    اند بوده صدور حکم بر بطالن موارد مذکور، کسانی که مسؤول ایم بطالن    صورت   در  : 394نکته 

 

 ت محدود ی شرکت با مسؤول 
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  شرکت   . ( 2باشد )ماده    ی ذات   ی د اعمال تجار ی ت آن با ی موضوع فعال   ی عن ی   . است   ی موضوعًا تجار   ی ها شرکت   از   : شرکت با مسؤولیت محدود  : 395نکته 

 . ست ی ن   ی شکاًل تجار   ی عام و خاص و تعاون   ی سهام   ی ها مسؤولیت محدود برخالف شرکت   با 

برخی، آن را   البته  . شود سرمایه محسوب می  های شرکت شرکت از    ایم  . شود نفر و الزامًا برای امور تجاری تشکیل می  دو ایم شرکت بیم حداقل  : 396نکته 
 دانند. شرکت شخص می 

میلیون    یك حداقل سرمایه را    ها شرکت ثبت    ی عملی در اداره   ی قانون در خصوص حداقل میزان سرمایه در ایم شرکت ساکت است اما رویه  : 397نکته 
 . ال قرار داده است ی ر 

اوال     م ی بنابرا   است.   الزامی   ها رنقد آن ی غ   ی ها م آورده ی م و تسل ی تقو و    شرکا   ی نقد ی  ه آورده ی پرداخت کل ل شرکت با مسؤولیت محدود  ی تشک   ی برا  : 398نکته 

نکه  ی نظر به ا   ا ی ثان   . ِبَدن!(   باس ]باید[ )یعنی تماِم سرمایۀ نقدی را اّوِل کار    ی نقد توسط شرکاء ممنوع است ت محدود تعهد به آورده ی با مسؤول   ی ها در شرکت 

  ی م اموال ی م باشند بنابرا ی و قابل تسل  ی رنقد قابل ارائه هستند که ماد ی غ   ۀ به عنوان آورد  ی اموال  است  الزامی م شرکت ی ل ا ی تشک  ی رنقد برا ی غ  ی ها م آورده ی تسل 
مسؤولیت  رنقد قابل ارائه به شرکت با ی ی غ به عنوان آورده  ی تجار  ی ها ر شرکت ی الشرکه سا ز سهم ی ا منفعت( و ن ی ل مطالبات و منافع اشخاص )خدمت ی از قب 

 نقدی است. ۀ غیر نقدی و تقویم و تسلیم سرمای   ۀ سرمای   ۀ کلی   ۀ تأدی زمان تشکیل ایم شرکت پس از    ثالثًا  ستند. ی محدود ن 

د و منوط به جلب نظر کارشناس  ی آ ی ی شرکاء به عمل م رنقد با توافق همه ی ی غ م( آورده ی )تقو   ی گذار مت ی ت محدود ق ی با مسؤول   ی ها در شرکت  : 399نکته 
 ست. ی ن   ی دادگستر   ی رسم 

  در  . م صورت شرکت باطل و بالاثر است ی ر ا ی غ  در  . د شود ی ق  نامه شرکت د در ی ت محدود حتمًا با ی با مسؤول  ی ها رنقد در شرکت ی غ  ی ها مت آورده ی ق  : 400نکته 
 ست. ی ن   ی الزام   نامه شرکت رنقد در  ی غ   ی مت آورده ی د ق ی ر از شرکت با مسؤولیت محدود ق ی غ   ی چ شرکت تجار ی ه 

شرکت    ی گذار مت ی م ق ی که در ا   یی م گردد، شرکا یی آن تع   ی مت واقع ی ش از ق ی ب   ی رنقد شرکت با مسؤولیت محدود ارزش ی غ   ی آورده   ی چنانچه برا  : 401نکته 
 محکوم خواهند شد.   ی کردند به مجازات کالهبردار 

ا   هر   . ست ی ل آن ن ی ثبت شرکت با مسؤولیت محدود شرط تشک  : 402نکته  الزام ی چند ثبت  با    ی است و ضمانت اجرا   ی م شرکت قانونًا  عدم ثبت شرکت 
قانون راجع به ثبت    20مقرر در ماده    ی نقد   ی ران شرکت به جزا ی ا مد ی ر  ی ده باشد مد ی چنانچه شرکت به ثبت نرس   اواًلمسؤولیت محدود عبارت است از:  

 ر حکم انحالل را از دادگاه بخواهد. تواند صدو ی د در آنجا به ثبت برسد م ی که شرکت با   ی محل   دادستان   ثانیًا  . ها محکوم خواهد شد شرکت 

م شرکت  ی ا   ی شرکا   . ل اوراق سهام، اوراق قرضه و اوراق مشارکت ممنوع است ی ی بهادار از قب شرکت با مسؤولیت محدود از صدور هر نوع ورقه  : 403نکته 
 رد. ی گ ی آن سهم تعلق م   ی که به شرکا   ی و تعاون   ی سهام   ی ها شرکت   برخالف   . شوند نه سهام ی الشرکه م خود مالك سهم   ی آورده   ی در ازا 

 است که در شرکت گذاشته است.   ای سرمایه   تا میزا  مسؤولیت هر شریك   : 404نکته 

 . قانون تجارت باشد   2  ی مگر آنکه شغل معمول آنها شخصًا اعمال تجاری مصرح در ماده   شوند نمی شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب   : 405نکته 

ها حداقل دارند و اصواًل  همۀ شرکت   . باشد شرکت می   ی بقاء و ادامه   ی شرط است و هم الزمه شرط وجود حداقل دو شریك هم در زمان تشکیل   : 406نکته 
به موجب نظام ت تعداد حداکثر تعداد شرکای شرک  به نسبت موضوع شرکِت تعاونی و  نامۀ خاصی  های تجاری گفته نشده است مگر شرکت تعاونی که 

شریکی به رسمیت شناخته نشده و برای تشکیل شرکت حداقل دو شخص با دو اراده )بر  های تك ت حداکثِر شرکاء نیز دارند. از نظر قانون تجارت، شرک 
توانند هر دو حقیقی باشند یا  خالف قانون مدنی که ممکم است شراکت به موجب اراده شکل نگیرد و قهری باشد( الزم است. حال آنکه دو شخص می 

های دولتی که صد در صدِ سهاِم آنها متعلق به دولت است،  شخص به هر کیفیت(. البته عماًل شرکت توانند تجاری باشند یا غیرتجاری )دو  حقوقی؛ می 
 شوند. شریك محسوب می شرکت تك 

 : استثنائات مسؤولیت شرکا در میزا  مسؤولیتشا     : 407نکته 

و نامحدود خواهد بود و شرکت    ی شرکاء در مقابل بستانکاران تضامن   مسؤولیت   نشود عبارت با مسؤولیت محدود در اسم شرکت قید    چنانچه   . 1

ه تابع مقررات  ی م سود و انحالل و تصف ی شرکا، تقس   ی ر ی گ م ی تصم   ی ، نحوه ی ت، بازرس ی ر ی ر جهات مثل مد ی از سا   ی است ول   ی در حکم شرکت تضامن 
 ت محدود است. ی با مسؤول   ی ها حاکم بر شرکت 

  عبارت دیگر  به  ؛ دارد   تضامنی شریك ضامم بوده و مسؤولیت   حکم  در آن شریك  قید شده باشد در اسم شرکت   ء نام یکی از شرکا  چنانچه  . 2

شرکت با مسؤولیت محدود در کنار    ی از شرکا   ی ک ی چنانچه نام    پس   ك ضامم است. ی د شده در حکم شر ی که نام او در کنار اسم شرکت ق   ی ک ی شر 
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ر جهات  ی از سا   ی است ول   ی رسهام ی ث مسؤولیت شرکاء در مقابل بستانکاران در حکم شرکت مختلط غ ی م شرکت از ح ی د شده باشد ا ی اسم شرکت ق 
 ت محدود است. ی با مسؤول   ی ها تابع مقررات حاکم بر شرکت 

 دارند.   تضامنی مسؤولیت    ء شرکت باطل است و شرکا   باشد تأدیه نشده  نقدی شرکت    ی تمام سرمایه   که   زمانی   . 3

 . دارند   تضامنی مسؤولیت    ء شرکت باطل است و شرکا   تقویم و تسلیم نشده باشد الشرکه غیرنقدی  سهم   که   زمانی   . 4

 . دارند   تضامنی نقد مسؤولیت  الشرکه غیر و یا قید نکردن صریح میزان تقویم سهم   الشرکه تقویم برخالف واقع سهم نسبت به    شرکاء   . 5

 . باشد می   سال   10مرور زمان دعاوی مسؤولیت در ایم شرکت     : 408نکته 

 ( ... یا نقدی است یا غیرنقدی )اموال مادی مانند ملك یا غیرمادی مانند حق اختراع، حق کسب و پیشه   : سرمایه بر دو نوع است  : 409نکته 

در شرکت با مسؤولیت محدود تقویم آن با    ، غیر نقد الزامی است   ی که جلب نظر کارشناس رسمی برای ارزیابی آورده   برخالف شرکت سهامی  : 410نکته 
 . باشد می   ء شرکا 

محدود آورده به مدیرعامل    مسؤولیت   با غیرنقد با اسناد مالکیت آن باید نزد بانك تودیع شود در شرکت    ی برخالف شرکت سهامی که آورده    : 411نکته 
 شود. شرکت تسلیم می 

تجاری  سهم    : 412نکته  اوراق  صورت  به  انتقال    آید نمی در    انتقال قابل الشرکه  قابل  رضایت    باشد نمی و  با  شرکا مگر  عددی  حداقل    اکثریت  که 

 . شود( عقدی تشریفاتی محسوب می   الشرکه در ایم شرکت . )انتقال سهم باشد   سند رسمی باید به موجب    که متعلق به آنها است    سرمایه   چهارم سه 

 از آن و برای مدتی محدود یا نامحدود خواهد بود.   بیم اعضا یا خارج مدیریت در ایم شرکت از     : 413نکته 

  ی عام و خاص و تعاون  ی سهام  ی ها ك شرکت باشند برخالف شرکت ی ران شرکت شر ی ا مد ی ر ی ست مد ی ت محدود الزم ن ی با مسؤول  ی ها در شرکت  : 414نکته 
 ك شرکت باشند. ی د شر ی ران آنها حتمًا با ی که مد   ی رسهام ی و غ   ی و مختلط سهام 

 . ی ، مسؤولیت محدود و تضامن ی در سه شرکت تعییم مدیر از بیم شرکا الزامی نیست: نسب    : 415نکته 

 ر شرکت با مسؤولیت محدود بالمانع است. ی او صادر شده به عنوان مد   ی که حکم ورشکستگ   ی انتخاب شخص  : 416نکته 

د شود در مقابل  ی ت در اساسنامه شرکت ق ی م محدود ی های سهامی چنانچه ا ران را محدود کنند و برخالف شرکت ی ارات مد ی اخت توانند  ی شرکاء م  : 417نکته 
 ت استناد ندارد. ی ران معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث قابل ی م شرکاء و مد ی ب   ی م صورت صرفًا در رابطه ی ر ا ی غ   در   . اشخاص ثالث قابل استناد است 

برا   ی ها شرکت   در   کت با مسؤولیت محدود: اتخاذ تصمیم در شر  : 418نکته  امور شرکت توسط شرکاء    ی ر ی گ م ی تصم   ی با مسؤولیت محدود  در 

د در هر سال  ی م صورت با ی باشد که در ا   ( ك ی شر   13حداقل  ) ك  ی شر   12ش از  ی م شرکت ب ی ا   ی نکه تعداد شرکا ی ست مگر ا ی ن   ی الزام   ی ل مجمع عموم ی تشک 
 دهند. ل  ی تشک   ی مجمع عموم   مرتبه یك حداقل  

شود مگر  دوم با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می   ی شود و در مرتبه اتخاذ می  حداقل نصف سرمایه تصمیمات امور جاری در شرکت با اکثریت     : 419نکته 

 . د ی آ ی به عمل م   ی ت مطلق عدد ی با اکثر   ی ر ی گ م ی در شور دوم تصم عبارت دیگر    به   ؛ گرفته شود   نظر   در اساسنامه اکثریت بیشتری  

 تصمیمات عبارتند از: ایم   : 420نکته 

 ران ی مد   انتخاب   . 1

 ر در اساسنامه انتخاب نشده باشد. ی که مد   ی ران در صورت ی مد   عزل   . 2

 ا بازرسان ی بازرس    انتخاب   . 3

 د نشده باشد. ی که در اساسنامه ق   ی ا بازرسان در صورت ی بازرس    عزل   . 4

 شرکت ه  ی ر تصف ی ا مد ی   ی ران شرکت به عنوان متصد ی ر از مد ی غ   ی اشخاص   م یی تع   . 5  

 ه ی ران تصف ی ا مد ی ر  ی ه به مد ی شرکت در حال تصف   ی ا ارجاع دعاو ی حق سازش    ی در خصوص اعطا   ی ر ی گ م ی تصم   . 6  
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را دارا    ( درصد   75=  ربع  سه )   سرمایه   چهارم سه حداقل  الشرکه با اکثریت عددی شرکا که  تصمیمات راجع به تغییرات اساسنامه و انتقال سهم  : 421نکته 

د با  ی گر با ی از شرکا به شخص د   ی ک ی الشرکه توسط  ر اساسنامه شرکت و انتقال سهم یی در خصوص تغ   ی ر ی گ م ی صم ت   عبارت دیگر   به   ؛ شود باشند اتخاذ می 

 د. ی هستند به عمل آ   ( 1)نصف +  ت مطلق  ی در اکثر   ی ی شرکت که از نظر عدد ه ی سرما چهارم  سه موافقت دارندگان الاقل  

 . رد ی ه شرکت صورت گ ی ش از نصف سرما ی ب د با موافقت دارندگان  ی در خصوص انحالل شرکت با   ی ر ی گ م ی تصم  : 422نکته 

 . باشد مگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد هر شریك به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای حق رأی می    : 423نکته 

 باشند. ی ش هستند اما قابل کاهش نم ی قابل افزا   ی قانون   ی ها ت ی اکثر  : 424نکته 

 . به نسبت سرمایه است مگر اساسنامه تغییر دیگری در نظر گرفته باشد   ء تقسیم نفع و ضرر بیم شرکا    : 425نکته 

هیأت باید از بیم شرکا انتخاب    ایم .  ظاری تشکیل دهد باشد باید هیأت ن   نفر   12  ن بیش از آ   ی شرکت با مسؤولیت محدود که تعداد شرکا هر     : 426نکته 

 نظار اختیاری است.   هیأت نفر یا کمتر است انتخاب    12با مسؤولیت محدودی که تعداد شرکای آن    های شرکت در    بنابرایم   ؛ شود 

با مسؤولیت محدود شرکا احتیاطی   ی تشکیل سرمایه  : 427نکته  اندوخته   بیستم یك باید    ء : در شرکت  عنوان  به  را  قانونی    ی از سود خالص سالیانه 

میزان    که   زمانی شرکت افزایش یابد منظور نمودن اندوخته قانونی تا    ی سرمایه شرکت برسد و اگر سرمایه   دهم یك میزان آن به    که   زمانی   تا   . منظور نمایند 
 یابد. سرمایه برسد ادامه می   دهم یك آن به  

باشد که  ك  ی شر   13ا حداقل  ی ك  ی شر   12ش از  ی نکه تعداد شرکا ب ی ست مگر ا ی ن   ی با مسؤولیت محدود اصواًل انتخاب بازرس الزام   ی ها در شرکت  : 428نکته 
 ل شود. ی شرکت هیأت نظارت تشک   ی د برا ی م صورت با ی در ا 

  ی م شرکا ی د از ب ی هیأت با   ی اعضا   ی د سه عضو باشد و همگ ی م هیأت حداقل با ی ا   ی است، تعداد اعضا   ی که انتخاب هیأت نظارت الزام   ی در موارد    : 429نکته 
 شرکت انتخاب شوند. 

  ی که انتخاب بازرس قانونًا الزام   ی م شرکت در موارد ی بازرسان ا   ی ند ول ك شرکت باش ی ست شر ی با مسؤولیت محدود الزم ن   ی ها ران شرکت ی مد    : 430نکته 
 ك باشند. ی د حتمًا شر ی است با 

د شده باشد  ی ط بازرس چنانچه انتخاب آن در اساسنامه ق ی ست شرا ی ن  ی شرکت با مسؤولیت محدود قانونًا الزام  ی که انتخاب بازرس برا  ی در موارد  : 431نکته 
 ا خارج از شرکاء انتخاب شود. ی م شرکاء  ی توانند شرط کنند که بازرس از ب ی در اساسنامه م   لذا   . شود ی م م یی به موجب اساسنامه تع 

 : موارد انحالل شرکت با مسؤولیت محدود :432نکته 

 موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است انجام شده یا انجام آن موضوعاً منتفی شود. اگر .1

 مدت شرکت منقضی شده و شرکا آن را تمدید نکرده باشند.  کهدرصورتی  .2

 صورت ورشکستگی شرکت   در .3

 ای از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند. عده  تصمیم .4

تقاضای انحالل کرده و محکمه دالیل وی را موجه    ءضررهای وارده از بیم رفته و یکی از شرکا  یشرکت به واسطه   نیمی از سرمایه  اگر  .5
 گیرد به وی پرداخت نکرده و او را از شرکت خارج نکرده باشند. می  سهمی را که در صورت انحالل به وی تعلق  ء دانسته و سایر شرکا

 ه در اساسنامه به انحالل شرکت در اثر فوت شرکا تصریح شده باشد. فوت یکی از شرکا به شرط آنک صورت   در .6

برخالف   :433نکته  ذینفع  افراد  و  شرکت  ایم  یا  هاشرکت طلبکاران  سهامی  و    های شرکت ی  انحالل    های شرکت شخصی  تقاضای  حق  مختلط 
 شرکت را ندارند. 

با فوت آن شریك  :434نکته  وراث وی مستقیماً شریك    ،اگر در اساسنامه از فوت شریك به عنوان یکی از علل انحالل شرکت ذکر نشده باشد 
 .شوندمی  شرکت

ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی شریك نخواهد بود مگر آنکه آن شریك شخصاً تاجر بوده و به حکم قانون در حکم شریك    :435نکته 
 از پرداخت دیون عاجز باشد و دادگاه حکم به ورشکستگی وی دهد.   ،طلبکاران به وی یز مراجعه ضامم در شرکت باشد و پس ا
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 شرکت تضامنی 

 .شودمی  شخص محسوب هایشرکت شود و ایم شرکت از می است که بیم حداقل دو نفر تشکیل  شرکتی :شرکت تضامنی :436نکته 

مانند    یتجار  یهار شرکت یهیچ عنوانی ندارند ولی در سا ( تحتشرکادر شرکت تضامنی شرکاء حق رقابت با شرکت را )بدون اجازه سایر  :437نکته 

ره و  یمد  هیأت   ی اعضا عام و خاص صرفاً رقابت    ی سهام  ی هادر شرکت   فقط  .ك با شرکت وجود نداردیرقابت شر  ی برا  ی مسؤولیت محدود، منع

 د آن را جبران کنند. یان به شرکت شود بایبا شرکت ممنوع است و اگر رقابت آنها موجب ورود ز رعامل یمد

ضامم چه میزان بدهی خواهند    دانند نمی در ایم شرکت تضامنی و نامحدود است زیرا شرکا در هنگام تشکیل شرکت    ء مسؤولیت شرکا  :438نکته 
 .بود

صحیح اما در    ء باشد و توافق برخالف آن بیم شرکامی   ایم امر از قواعد آمرهمسؤولیت هر شریك در مقابل طلبکاران تضامنی است و    :439نکته 
 . باشد(می  یکملمشرط تحدید مسؤولیت در مقابل اشخاص ثالث کأن ) باشدمی  یکملمن أمقابل اشخاص ثالث باطل و ک

  در   .تقویم و تسلیم شود   ء شرکا  یه نقدی توسط کلیغیر  ی الشرکهنقدی تأدیه و سهم  ی الشرکه شود که سهممی   شرکت زمانی تشکیل   :440نکته 
 . ندارند را   صورت عدم رعایت ایم امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به ایم بطالن در مقابل اشخاص ثالث

 باشد. می  نامهشرکتدر ایم شرکت تابع   ءروابط شرکا  :441نکته 

 ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.  نامه شرکت است مگر آنکه   الشرکه به نسبت سهم تقسیم منافع در ایم شرکت   :442نکته 

ایم انتقال    چنانچه   .گیردمی   شود با رضایت تمامی شرکا صورتمی  الشرکه در شرکت تضامنی که شرکت شخص محسوبانتقال سهم  :443نکته 
 . شرکای دیگر در ابقاء یا انحالل شرکت مختارند ، قهری باشد )در اثر فوت شریك(

و  توانند به شرکا مراجعه نمایند که اوالً شرکت منحل شده باشد  می   طلبکاران فقط زمانی  : طلبکارا  شرکت به شرکا  یمراجعه  :444نکته 

 دارایی شرکت کفاف طلب طلبکاران را نکند.  ثانیاً

 .باشدمی  نسبی  ،ءدر مقابل طلبکاران تضامنی و در مقابل سایر شرکا ء مسؤولیت شرکا :و روابط آنها ء مسؤولیت شرکا :445نکته 

اگر شرکت منحل شود و طلبکار به شریك مراجعه نماید    :بکارا  تضامنی است به این معنا کهمسؤولیت شرکا در مقابل طل :446نکته 

 . سهم وی در شرکت باشد بیش از شریك موظف است کلیه طلب طلبکار را پرداخت نماید حتی اگر چندیم برابر

تواند  می  پرداخت نموده استشریکی که طلب طلبکار را    : مسؤولیت شرکا در مقابل سایر شرکا نسبی است به این معنا که :447نکته 

 . به هر یك از شرکا به نسبت سهم او مراجعه نماید

طلبکاران شخصی شرکا )طلبکارانی که طلبشان نسبت به شخص تاجر است نه شخص حقوقی شرکت    ، تا زمانی که شرکت منحل نشده  :448نکته 

 (. وصول طلب خود از اموال شرکتحق توقیف و تأمیم و ) ندارند   دارایی شرکتمثل طلب زن بابت مهریه( حقی بر 

نباشد :449نکته  طلبکاران  برای طلب  کافی  آن  و طلب  منحل شود  به    ،اگر شرکت  نسبت  طلبکاران شخصی شرکا  و  دارایی  طلبکاران شرکت 

 . توانند طلب خود را از اموال شریك استیفاء نمایندمی  حق تقدمی ندارند و هر یك شریک 

  منافع شرکت طلب خود سهم مدیون را از    یتواند جهت استیفامی  ندارد اما   تدارایی شرک طلبکار شخصی شریك حقی نسبت به    :450نکته 

اجرای احکام دستوری    ی شریك را از دادگاه بخواهد و دایره  الشرکه سهمایم صورت که توقیف منافع    به   . که شریك در آن سهم دارد استیفاء نماید
منافع مذکور را به هیچ عنوانی در اختیار شریك قرار دهند یا در    توانندنمی خ مدیران  دال بر توقیف منافع به مدیران شرکت ارسال نموده و از آن تاری

 . ازای طلب طلبکاران به آنها پرداخت نمایند

منافع شرکت متعلق به    ندارد اما   دارایی شرکت طلبکار شخصی شریك حقی نسبت به    دارایی شرکت متعلق به شرکت است درنتیجه،  :451نکته 

  توقیف که    منافع شرکترا از    شریكجهت استیفاء طلب خود سهم    حتی قبل از انحالل شرکت،  دنتوانمی   شرکاء است و طلبکاران شخصی آنها،

 . دنشریك را بخواه الشرکهسهمتوقیف منافع و از دادگاه درخواست د  ننمای
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از آن تاریخ    ، ، مستند به حکم محکومیت شریكاجرای احکام  یدایره   :452نکته  دستوری دال بر توقیف منافع به مدیران شرکت ارسال نموده و 
و اگر سود    را به هیچ عنوانی در اختیار شریك قرار دهند یا در ازای طلب طلبکاران به آنها پرداخت نمایند  و سودی  منافع   گونهچ یه  توانندی نممدیران  
 . طبق دستور دادگاه به حساب دادگستری واریز کنند را آن باشد باید پس از حال شدن،  مؤجل

ا با مسؤولیت محدود  یك ضامم  یت مشابه به عنوان شریبا موضوع فعال  ی گر ید  ی هادر شرکت   ی و نسب  ی ت شرکای شرکت تضامنیعضو :453نکته 
 . شودی ر شرکاء به اتفاق آرا برطرف میست و با موافقت سایت مطلق نی م ممنوع ی ا  البته  .ممنوع است

سا :454نکته  ممنوع یتجار   یهاشرکت ر  یدر  شری عضو  ی برا  یتی،  تجار یت  شرکت  در  فعالید  یك  موضوع  با  مگر  ی گر  ندارد  وجود  مشابه  ت 
ت  یبا همان موضوع فعال  ی گرید  ی ت( در شرکت تعاونی عضو  یك )متقاضی م است که شری ت ای ط عضویاز شرا   یک یکه در آنها    ی تعاون  ی هاشرکت

 عضو نباشد. 

 : تضامنیموارد انحالل شرکت  :455نکته 

 صورت پایان مدت شرکت   در .1

 صورت انجام موضوع شرکت یا منتفی شدن موضوعی که شرکت برای آن تشکیل گردیده است.   در .2

 شرکت  ورشکستگی  .3

 ء تمامی شرکا تراضی  .4

 موجه دانستم آن دالیل از طرف دادگاه از دادگاه و   ءیکی از شرکا   تقاضای .5

شرکا  فسخ   .6 از  و    که درصورتی  ء یکی  نباشد  اضرار  قصد  نموده    ششبه  اعالم  شرکا  به  کتباً  فسخ  از  قبل  طبق  )  باشد ماه  نیز  فسخ  حق 
 .اساسنامه از شرکا سلب نشده باشد(

را منصرف    تصفیه   مدیر مدیر تصفیه تقاضای انحالل شرکت را کرده باشد و شرکت    کهدرصورتی   ء ورشکستگی یکی از شرکا   صورت   در   .7
 نکرده باشند. 

ماه از    یكمتوفی ظرف    مقامقائم متوفی است و اگر    مقامقائم و    ء بقاء شرکت منوط به رضایت شرکا  ،فوت یا محجوریت شریك  صورت   در   .8
 .شودمی  د سکوت وی حمل بر رضایت وی تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را اعالم نکرده باش

ل موجهی انحالل شرکت را از محکمه بخواهند  یتوانند به هر دلی شرکاء م  ،با مسؤولیت محدود در ایم دو شرکت  ی هابرخالف شرکت  :456نکته 
با مسؤولیت محدود شریك زمانی  اما در شرکت  ی  انحالل کند که به واسطه تواند درخواست  می   حتی اگر سرمایه شرکت افزایش هم داشته باشد 

 . ی شرکت از بیم رفته باشدضررهای وارده بیش از نصف سرمایه 

ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شریك ندارد مگر آنکه شرکت منحل شود و طلبکار به شریك مراجعه نماید و شریك    :457نکته 
نماید و دادگاه توقف شریك تاجر را احراز نماید و حکم به ورشکستگی    از پرداخت طلب عاجز باشد و شخصاً نیز تاجر باشد و طلبکار طرح دعوی

 . شریك دهد

توان حکم داد مشروط بر آنکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد زیرا با تقسیم می   به ورشکستگی شرکت تضامنی پس از انحالل آن نیز :458نکته 
 رود.می  دارایی شخصیت حقوقی شرکت کامالً از بیم 

 

 شرکت نسبی 

 شود.می است که بیم حداقل دو نفر شریك تشکیل  شرکتی: نسبیشرکت  :459نکته 

 اند. است که در شرکت گذاشته   ایسرمایه  به نسبت در مقابل طلبکاران   ء در ایم شرکت مسؤولیت شرکا  :460نکته 
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 . تقویم و تسلیم شود ءغیرنقدی به تراضی شرکا  یتأدیه و آورده  ء نقدی شرکا  هایآورده شود که می  شرکت زمانی تشکیل  :461نکته 

 .باشدمی  ء تمام شرکادر ایم شرکت به تراضی  الشرکه سهمانتقال   :462نکته 

 ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.  نامهشرکت باشد مگر آنکه می  تقسیم منافع در ایم شرکت به نسبت سرمایه :463نکته 

توانند به  می   دارایی شرکت کافی نباشد  طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود باید به شرکت مراجعه نمایند و اگر شرکت منحل شود و   :464نکته 
 . شرکا برای وصول طلب خود مراجعه نمایند

 . ندارند  دارایی شرکتطلبکاران شخصی شریك تا قبل از انحالل شرکت حقی بر  :465نکته 

به    :466نکته  مراجعه  برای  به  دارایی شریکچنانچه شرکت منحل شود  مراجعه  برای  بر یکدیگر  تقدمی  ، شرکای شخصی و شرکای شرکت 

 . رکت ندارنددارایی ش

 . موارد انحالل شرکت نسبی همان موارد انحالل شرکت تضامنی است  :467نکته 

 

 شرکت مختلط غیرسهامی 

= حداقل یك شریك با مسؤولیت محدود و یك شریك    دو دسته اشخاص در ایم شرکت حضور دارند :  یرسهامیشرکت مختلط غ :468نکته 

 . شریك ضامم یكشریك با مسؤولیت محدود و حداقل   یكحداقل  : نفر است دو در ایم شرکت  ء حداقل اعضاپس،  .ضامم

 باشد:می  است که در شرکت آورده است که ایم اصل دارای استثنائاتی  ای سرمایه مسؤولیت شریك با مسؤولیت محدود فقط تا میزان  :469نکته 

 نام شریك با مسؤولیت محدود جزء نام شرکت باشد در مقابل طلبکاران در حکم شریك ضامم خواهد بود.   اگر .1

 الت از طرف شرکت انجام داده است. برای شرکت نماید و تصریح نکند که معامله را در سمت وک  ای معامله شریك با مسؤولیت محدود  اگر .2

تابع    ،و قواعد حاکم بر ایم شرکاء   الزامات  . تأمیم سرمایه با شرکای با مسؤولیت محدود است  اصوالً شرکای با مسؤولیت محدود:   :470نکته 

 . ی با مسؤولیت محدود استهاشرکت مقررات 

 . باشدمی  مسؤولیت شریك ضامم مسؤولیت تضامنی   :471نکته 

شود و شریك ضامم اصوالً بدون گذاشتم سرمایه وارد شده و با  می   در ایم شرکت سرمایه از طرف شرکای با مسؤولیت محدود گذاشته  :472نکته 
 . شودمی  منافع سهیمکار و صنعت خود در 

توان برای پرداخت قروض تعقیب نمود که شرکت  می   شریك ضامم را زمانی  عالوه  به  . شرکای ضامم است  یعهده   برشرکت    یاداره   :473نکته 
 منحل شده باشد. 

شرکای ضامم( تابع  روابط  )  یکدیگر آنها با    یآنها با طلبکاران مسؤولیت تضامنی است و رابطه   ی رابطه   ،تعدد شرکای ضامم  صورت   در :474نکته 
 . مسؤولیت نسبی است

 . شرکت داشته باشد یشریك با مسؤولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت را دارد بدون آنکه دخالتی در امر اداره   :475نکته 

ایت  شرکت وارد نماید و باید با رض  درخود    یالشرکه سهم شخص ثالثی را با انتقال تمام یا بخشی از    تواندنمی شریك با مسؤولیت محدود   :476نکته 
 باشد.   ءسایر شرکا

 .دخالت و نظارت و تفتیش در امور شرکت را ندارد گونههیچ به شرکت وارد شده است حق  ءشریکی که بدون رضایت سایر شرکا :477نکته 

 شود. می  تقسیم طلبکارا  شرکت بیم   دارایی شرکت حقی بر آن ندارد و  شریک  طلبکار  ،در صورت ورشکستگی شرکت :478نکته 

 شود. می  شرکای با مسؤولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب  ی الشرکهسهم ، در تقسیم دارایی شرکت :479نکته 

  دارایی شریک طلب خود به    ی بقیه  ی توانند برای استیفا می   در صورت عدم کفایت دارایی شرکت پس از انحالل، طلبکاران شرکت  :480نکته 

 . دباشنمی مراجعه کنند و در ایم حالت تفاوتی بیم طلبکاران شریك و طلبکاران شرکت 

غیرسهامی، :481نکته  مختلط  انحالل شرکت  است  همان   موارد  تضامنی  انحالل شرکت  با مسؤولیت محدود    مرگ   .موارد  یا محجوریت شرکای 
 . باشدنمی موجب انحالل شرکت 
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 شرکت مختلط سهامی 

  ضامم شریك    یكشریك سهامی + حداقل    دو  حداقل  .نفر است  سهآن    ی است که حداقل اعضا   شرکتی  :شرکت مختلط سهامی :482نکته 

 . دانند(می  نفر  سهنفر دانسته و شرکای سهامی را حداقل  چهاررا  اعضاء برخی نیز حداقل تعداد )

 . در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و اسم یکی از شرکای ضامم قید شود :483نکته 

که برحسب    یگر مجمع عمومیی دشود مگر در جلسهی واقع نم  ل شرکتید و تشکیآی ا به عمل نمیا موجبات مزایم  یتقو  یب قطعیتصو :484نکته 
د الاقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه گزارشی در  ی ب شود بای ا تصویا موجبات مزایم  یی دوم تقونکه در جلسه یا  ید منعقد خواهد شد و برایدعوت جد

 ع شده باشد. ی م تمام تعهدکنندگان توزیم خصوص طبع و بیا

نکه از نظر  ینخواهد بود مگر ا   یقانون یی مجمع عمومباشد و جلسه  دو ثلث تعهدکنندگا  حاضرت ی د به اکثریب امور مذکور بایتصو :485نکته 

 . را دارا باشند  ی ه نقدی اند حاضر بوده و نصف کل سرمارا تعهد کرده  ید سهام نقد یکه خر  ییتعداد نصف کل شرکا

آنها موضوع    ی ا یا مزای  یرنقدیکه سهم غ   یاند در موقعخود مطالبه کرده   ی برا   ی خاص  یا یا مزا یهستند    ی رنقدیسهم غ   ی که دارا   ی کسان :486نکته 
 ه شرکت محسوب نخواهد شد.یاست در جزء سرما یکه موضوع مذاکره و رأ  ی رنقدیه غ یقسمت از سرما آن   .ندارند ی است، حق رأ  یرأ 

  ی ی ثبت اسناد مرکز اصلره یکند و به دامی  آن رار شرکت اقرار به وقوع  یشود و مدمی ی شرکت، شرکت محققه یه تمام سرمایپس از تأد :487نکته 
د تمام وجه  یال نباشد تعهدکنندگان بایا قطعات آن زائد بر پنجاه ریرسد و هرگاه سهام  می   دهد و به همراه سایر مدارك الزم به ثبت می   شرکت ارائه 

 ال باشد.ید کمتر از پنجاه ریشود نبای که پرداخته م یوجه  مت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال ید الاقل ثلث قیند واال بایه نمایرا تأد
سرمایه   :488نکته  و  سهامی آورده  متساوی   شرکای  قطعات  دربه  سهم  میزان  می   القیمت  تا  آنها  مسؤولیت  و  شرکت    ای سرمایه آید  در  که  است 

 . اندگذاشته 

  مسؤولیت تضامنی دارد و اگر شرکای ضامم متعدد باشند   ، و نسبت به بدهی شرکت  آید نمی شریك ضامم به صورت سهام در    یسرمایه   :489نکته 
 . مسؤولیت نسبی است اما در مقابل طلبکاران شرکت مسؤولیت تضامنی خواهند داشت پایه بر  شرکاء  ایم  بیمروابط و 

ال باشد و هرگاه ید کمتر از پنجاه ریا قطعات سهام نبایال تجاوز نکند سهام  یست هزار ر یاز دو   یسهام  ی ها ه شرکت یکه سرما  ی در صورت :490نکته 

ل نشده سهام  یتشک  یمادام که شرکت سهام  ا یثان  ال نخواهد بود.یکصد ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از  یست هزار ر یه زائد بر دو یسرما

 . شودی نمموقت صادر  

 . است ضامن  شرکای یعهده مدیریت شرکت بر   :491نکته 

ن  :492نکته  هیأت  استوجود  الزامی  سهامی  مختلط  در شرکت  ن   تعداد  . ظار  شرکا   نفر  سه حداقل  ظار  هیأت  بیم  از  و  انتخاب   یاست    شرکت 

 .شوندمی

 : موارد انحالل شرکت مختلط سهامی :493نکته 

 مدت شرکت و عدم تمدید آن  انقضاء .1

 موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده یا منتفی شدن انجام آن  انجام  .2

 شرکت  ورشکستگی  .3

 . (با اکثریت مطلق آراء)که اساسنامه ایم حق را برای مجمع در نظر گرفته باشد   تصمیم مجمع عمومی در صورتی صورت   در .4

 ( با اکثریت مطلق آراء)تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامم  صورت   در .5

 . انحالل شرکت در ایم موارد در اساسنامه شرط شده باشد کهدرصورتی یا محجوریت یکی از شرکای ضامم  فوت .6
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 شرکت تعاونی 

-م وجود در مادهی ا با   . مشترك اعضاست نه کسب سود  یازها یل آنها رفع نیهدف از تشک  چراکه ستند  ین یتجار   تاً یماه  : شرکت تعاونی :494نکته 

 . هستند تاجر می بنابرا . اندشناخته شده  یتجار  ، ق.ت 20ی 
ایم تعداد بر اساس نوع    1371قانون بخش تعاون مصوب    نامهآییم با توجه به    البته.  نفر است  هفتحداقل تعداد اعضای شرکت تعاونی   :495نکته 

 شرکت تعاونی متفاوت است. 

 تأمیم شوداعضاء  یسرمایه بوسیله  درصد  51 تمام یا حداقل که  ندسته ی یهاشرکت ی تعاونی هاشرکت :496نکته 

از استعفاء کتباً موضوع را به شرکت اطالع   شش متخصص تعاونی باید    یاز شرکت اختیاری است و فقط اعضا   ءخروج اعضا  :497نکته  ماه قبل 
 .دهند

 حداقلی برای میزان سرمایه در شرکت تعاونی وجود ندارد.   :498نکته 

 . نمایند  هی تأداست مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری   برابری تعاونی هاشرکت میم سرمایه أسهم اعضاء در ت :499نکته 

 غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.  یآن تأدیه و آورده  ی سرمایهسوم یک شود که حداقل می  شرکت تعاونی زمانی تشکیل :500نکته 

 . پرداخت مبلغ تعهد شده ظرف مهلتی است که اساسنامه شرکت مقرر نموده است  :501نکته 

 باشد.می  تا میزان سرمایه متعلق به آنها اصوالً مسؤولیت شرکا در ایم شرکت   :502نکته 

  ی سسه ا مؤیباشد    ی بستانکار دولت  اگر  . ون شرکت با توجه به نوع طلبکار متفاوت استی، مسؤولیت شرکاء در قبال دیتعاون  ی هادر شرکت  :503نکته 
باشد مسؤولیت    یچنانچه بستانکار از بخش خصوص   یون شرکت نامحدود است ولیدر قبال د  ی، مسؤولیت شرکای شرکت تعاونیردولتیغ   یعموم

 زان آورده.یشرکاء محدود است به م

 بازرس یا بازرسان   ،هیأت مدیره ،: مجمع عمومیارکا  شرکت تعاونی :504نکته 

 . فقط یك رأی دارد اشسرمایه گرفتم  نظر  درهر عضو بدون  ،در مجامع عمومی  :505نکته 

 . است اعضای اولین مجمع عمومی عادی  دوسوم حداقل شرکت تعاونی با   ی تصویب اساسنامه  :506نکته 

اساسنامه    یاداره   :507نکته  تعاونی طبق  از    ای مدیره هیأت    ی عهده   برامور  تا    نفر   هفت نفر و حداکثر    سه حداقل  مرکب  و  اصلی    سوم یكعضو 
 باشد.می  البدلعلی اعضای 

 باشد.می   با اکثریت نسبی البدلعلی اصلی و   یانتخاب اعضا   :508نکته 

 . سال مالی انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان بالمانع است ك یتوانند واحد یا متعدد باشد و برای می  شرکت بازرسان   :509نکته 

متوالی تنها برای یك دوره    انتخاب مجدد آنان به صورتشوند و  می   ت مدیره برای مدت سه سال انتخابأهی  ی اعضا   ت مدیره: أهی :510نکته 

 . بالمانع است

اعضاء    سومك یهفت نفر عضو اصلی و تا    و حداکثر مرکب از حداقل سه نفر    ی اره یمدت  أهی  بر عهده امور تعاونی طبق اساسنامه    ی اداره  :511نکته 
 . گردندمی  خاباعضاء برای مدت سه سال و با رأی مخفی انت   باشند که از بیممی  البدلی علاصلی 

انتخاب    :512نکته  برای  رأی  عمل  یاصل  یاعضا اخذ  به  نوبت  اعضا   می حائز  .آیدمی   در یك  از  بعد  علی   یاکثریت  اعضاء  ترتیب  به  البدل  اصلی 
 . برای دو نوبت متوالی بالمانع است  حداکثر رهیمدت أهی البدلی علاصلی و   یشوند و انتخاب مجدد هر یك از اعضا می  شناخته

 . باشدمی  مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی  تأهی البدل ی علاصلی و  ی انتخاب اعضا  :513نکته 

یا دو نفر را به    كیو    سی رئیك نفر را به عنوان نایب    ،ت مدیرهأهی  سی رئمیان خود یك نفر را به عنوان    جلسه ازت مدیره در اولیم  أهی :514نکته 
 . کندمی  عنوان منشی انتخاب

استعفاء :515نکته  یا غیبت    ،فوت  ، در صورت    ،ت مدیرهأهی   ی اعضا  (شودمی   تعییم   در اساسنامه مکرر )به نحوی که    رموجه یغ ممنوعیت قانونی و 
 . نمایدمی   رکتت مدیره شأبرای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هی   شتریب ی آرا البدل به ترتیب علی  ی یکی از اعضا

 . نمایند توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت می   ت مدیرهأهی ی اعضا :516نکته 
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 .پاداش دریافت خواهد کرد مربوط صرفاً گیرد در تعاونی می  ت مدیره از محل دیگری حقوق أدر صورتی که عضو هی  :517نکته 

 : موارد انحالل شرکت تعاونی :518نکته 

 .العادهفوق مجمع عمومی  تصمیم .1

 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسد.   3ظرف  کهدرصورتی تعداد اعضاء از حد نصاب  کاهش  .2

 در اساسنامه و عدم تمدید مدت آن  شدهتعییم مدت  انقضای  .3

 فعالیت بیش از یك سال بدون عذر موجه  توقف .4

 بار اخطار کتبی  سه رعایت قوانیم و مقررات مربوطه پس از   عدم .5

 شرکت  ورشکستگی  .6

عضویتا :519نکته  از  اخراج:  خراج  تعاونی  شرکت  از  عضو  زیر  موارد  موارد   :شودمی   در  و    ذیلتشخیص  مدیران  از  هریك  پیشنهاد  به  بنا 

 :خواهد بود مجمع عمومی تصویب
 دست دادن هریك از شرایط عضویت  از  .1

روز از تاریخ اخطار دوم با    15  ی به فاصله  هیات مدیره و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط اساسنامه رعایت مقررات   عدم   .2
 عادی  میتصویب مجمع عمو

اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یك سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار    ارتکاب   .3

 .تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم به نماید

عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه    و مطالباتسهم و کلیه حقوق    ،انحالل و اخراج  ،استعفا  ،در صورت لغو عضویت به سبب فوت
 . خواهد شد ماه پرداخت حداکثر ظرف مدت سه  اش ورثه شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا می  و به دیون تعاونی تبدیل

 . شوندمی  عضو تعاونی شناخته ، مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث یك یا چند نفر به تعداد ،اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد :520نکته 
اداره می   وزارت تعاون  :521نکته  تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعالم و دادگاه    هاییا اتحادیه   هاشرکت امور    یتواند در صورت احراز تخلف در 

  . درصادر نماید  را  ادشدهی تعاونی  یهاه یاتحاد و  هاشرکت در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران  یمقدمات یدگیرس موظف است خارج از نوبت در  
 .دیمنصوب نما ت مدیره جدید أهیمجمع عمومی و انتخاب  ل یتشک یبرا ایم صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را  

های تضامنی همیشه  شود؛ ثانیاً شرکت وقت با شرکت دیگری خَلط نمی ی و تعاونی هیچ های نِسبق.ت اوالً شرکت   20با توجّه به نظم ظاهری مادۀ  
ثابت شرکت  حسب مورد با شرکت تضامنی خَلط شده و مختلط سهامی و    با مسؤولیت محدودو    های سهامی شرکت های مختلط هستند؛ ثالثاً  پایِ 

 دهند.غیرسهامی را تشکیل می 
 

 ا  یبندانش های شرکت 

 عنوان   باو اختراعات که    های نوآور   ی سازی تجار و    ان یبندانش و مؤسسات    هاشرکت قانون حمایت از  : وفق  ا یبندانش ی  هاشرکت  :522نکته 

به    5/8/89، در تاریخ  شورای اسالمی تقدیم گردیده بود  و اختراعات به مجلس   های نوآور   ی سازی تجار و    ان یبندانش ی  هاشرکت حمایت از    ی الیحه 
 . تأیید شورای نگهبان رسید

هستند:    هاشرکت ایم   :523نکته  ذیل  اوصاف  منظور  دارای  به  که  است  تعاونی  یا  مؤسسه خصوصی  یا  ثروت  یی افزاهم شرکت  و    ی توسعه   ، علم 
شامل طراحی  )نتایج تحقیق و توسعه    یسازی تجار و   (و کاربرد اختراع و نوآوری  )شامل گسترشتحقق اهداف علمی و اقتصادی    محور،دانش اقتصاد  
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  ، ی دولتی ها. شرکتشودمی   مربوط تشکیل   یافزارها نرم   د یدر تولفراوان به ویژه    افزودهارزش برتر و با   یهای فناور   یدر حوزه   (کاال و خدمات   دیو تول
ی دولتی و  هاشرکت متعلق به    هاآن   ت یاز مالک  (% 50)و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد    هاشرکت عمومی غیردولتی و نیز    یا هنهاد  و مؤسسات  

 . ایم قانون نیستند  یهات ی حما ، مشمولمؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد
 شود: های موجود و دارای شخصیت در دو حالت تصفیه می شرکت  :هاشرکت تصفیه  :524نکته 

 یابد.شود، تصفیه می ای که از سوی دادگاه انتخاب می . در حالت ورشکستگی که توسط مدیر تصفیه 1
باشد،  قبل از انحالل می کند و در صورت عدم انتخاب، آخریم مدیر ای که مجمع عمومی آن را انتخاب می . در حالت انحالل که توسط مدیر تصفیه 2

 شود. عملیات تصفیه انجام می 
 پس شرکت ورشکسته و شرکت منحله تا ختم عملیات تصفیه دارای شخصیت حقوقی است، یعنی شخصیت باقی است مگر تا ختم عملیات تصفیه. 

 شده که شخصیتشان زایل شده است. فیه شده یا تصشده و تجزیه های ادغام شده شخصیتشان باقی است بر خالف شرکت های منحله و تبدیل شرکت

اداره   تصفیه :525نکته  با  ایم صورت  در  که  باشد  ورشکستگی  اثر  بر  انحالل  آنکه  مگر  است  مدیران شرکت  یا  مدیر  عهده  بر  تصفیه    یشرکت 
 . توسط دادگاه خواهد بود شدهتعییم ورشکسته یا مدیر تصفیه 

  ه الیح  208توجه داشت که طبق ماده    باید  . البته کنددر طول تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می   پس از انحالل و  شرکت سهامی :526نکته 
 . بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکت الزم است

ی شرکت برای انجام امور تصفیه  شرکت و دارای  اهلیت و نام و نشانی   ،قانون   203و   206با بقای شخصیت حقوقی شرکت، مستند به مواد   :527نکته 
نیز در حیم تصفیه    شرکت   یورشکستگامکان صدور حکم   در کنار نام شرکت باید عبارت »در حال تصفیه« قید شود و حتی    البته  .ماندمی   باقی

 . وجود دارد

 . انجام دهد -معامله و...–شرکت هر عمل حقوقی  ماندهی باقتواند در راستای اجرای تعهدات  می   مدیر تصفیه :528نکته 

 . (حهی ال 203ماده کرد )توان حکم ورشکستگی آن را از دادگاه تقاضا می  ،هرگاه در حیم تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است :529نکته 

  صورت  در مختلط سهامی و غیر سهامی که دارای شرکای ضامم است انتخاب مدیر تصفیه با شرکای ضامم خواهد بود و  هایشرکت در   :530نکته 
 .کندمی  دیر تصفیه تعییم اختالف دادگاه م

 . نمایند معیم توانند یك یا چند نفر را برای نظارت بر امر تصفیه می  مختلط سهامی و غیرسهامی شرکای غیرضامم های شرکت در  :531نکته 

مدیر تصفیه اقدامات الزم را جهت تصفیه از قبیل حفظ اموال و پرداخت دیون و انجام معامالت جدید که برای اجرای تعهدات شرکت   :532نکته 
 دهد. می  الزم است را انجام

د و پس از  نباید از دادگاه تقاضای صدور ورشکستگی نمای کندنمی تصفیه متوجه شوند دارایی شرکت کفاف کلیه دیون را  حیم درچنانچه   :533نکته 
 . صدور حکم امر تصفیه با اداره تصفیه یا مدیر تصفیه تعیینی دادگاه خواهد بود

سال    یك مرتبه در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی شده و    سهامکان دارد که ابتدائاً    ورتی ص  در تصفیه    حیم  در تقسیم دارایی شرکت    :534نکته 
 از تاریخ انتشار آن گذشته باشد. 

الیحه    223ماده  به    اما مستند  گیردهای شرکت انجام میتقسیم دارایی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و پرداخت تمام بدهی   اصوالً :535نکته 
 .کنندنیست بیم شرکا به نسبت سهام تقسیم می  اج یمورداحتکه در مدت تصفیه   را   آن قسمت از دارایی نقدی شرکتتواند می   مدیر تصفیه

مربوط به    مالیاتی  یمدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل اظهارنامه مستقیم،    یهاات یمالوفق قانون   :536نکته 
 .مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی 85عملیات شرکت را بر اساس ماده  یآخریم دوره 

نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که   خارج از عملیات اشخاص حقوقی   ی مربوط به آخریم دوره   ی ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه :537نکته 
  د یابالغ نمااز تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعییم و   یك ساله باشد منتهی ظرف  به مندرجات آن اعتراضی داشت 

 .گرددمی  مدیران تصفیه قطعی تعلق یمالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله  وگرنه

 . چهار به هر صورت باطل و بالاثر است یب طبقه اول و دوم تا درجه رانتقال دارایی شرکت به مدیران تصفیه و اقا :538نکته 
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را به مرجع ثبت    یكمدیران تصفیه ظرف   :539نکته  از ختم تصفیه مراتب    ی رسمی و روزنامه  ی تا در روزنامه کنند  می   اعالم  هاشرکت ماه پس 
سیده است در مقابل اشخاص  انحالل به ثبت نر  که  یزمانو تا    و دفتر ثبت تجارتی حذف شود  هاشرکت کثیراالنتشار درج و نام شرکت از دفتر ثبت  

 . ثالث بالاثر است

نگهداری نموده و    هابانك مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از    ، پس از اعالم ختم تصفیه :540نکته 
 . به بانك تسلیم کنند اند نکردهصورت طلبکارانی را که طلب خود را دریافت  

انقضاء   :541نکته  از  تاریخ    سال   10پس  تصفیهاز  ختم  آگهی  اطالع    حکم   در  ماندهی باقمبالغ    ، انتشار  با  بانك  طرف  از  و  بوده  بالصاحب  مال 

 . شودمی  دولت منتقل  یدادستان شهرستان محل به خزانه 

تا  گیرد  می   قرار   ی کی تملآوری و فروش اموال  جمع   سازما  ایم اموال و کلیه اموالی که در حکم مال بالصاحب باشند در اختیار   :542نکته 

 . به حکم قضایی یا قانون است  اموال منوطآن اقدام نماید و فروش ایم قبیل   یآوری و نگهداری و اداره در جمع 

جدیدی   شخصیت حقوقی واحد و ،ضمم محو شخصیت حقوقی خود ،آن چند شرکت اساسبر که  است اقدامی  ادغام  :هاشرکت ادغام   :543نکته 

 . تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند

 : باشدمی از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل هاشرکت ادغام یا ترکیب  :544نکته 

طوری که    ، بهشودمی   م پس شرکت موجود نامیدههای یك یا چند شرکت به یك شرکت دیگر که از ای بدهی   و  هایی داراانتقال    -الف   :545نکته 
به میزان جمع دارایی و بدهی    را حفظشوند لکم شرکت موجود نام و هویت خود  می  ادغام شونده منحل   ی هاشرکت کرده و دارایی و بدهی آن 
 . یابدمی  یش شونده افزاادغام  ی هاشرکت

ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی   یهاشرکت به طوری که    ،یك یا چند شرکت به شرکت جدید  های ی بدهو    هایی دارا انتقال    -ب   :546نکته 
 . ادغام شونده خواهد بود  یهاشرکت  هایی بدهو   هایی دارا معادل جمع و بدهی شرکت جدید 

 . اشدتحصیل شده ب  آن   یقانونمشروط به آن است که مجوز  فوق به یکی از دو طریق  هاشرکت  یب ترک یا ادغام  :547نکته 

ایم حالت سهامداران شرکتی که رونق بیشتری دارد    در   . وضعیت اقتصادی بهتری دارد  هاشرکت از    یکی  اصوالً در مورد ادغام دو شرکت،  :548نکته 
 .شودمی  در قالب سهام ممتاز اعطا اصوالً کنند که ایم امتیازات  می  اصوالً تقاضای امتیازاتی

و   های شرکت ادغام   :549نکته  موافقت  می   بیمه  مؤسسات   54  ی مادهوفق  :  انتقال عملیات  بیمه  با  و تصویب    ی مرکز  ی یمه بتوانند  ایران 

 . واگذار کنندخود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یك یا چند موسسه بیمه مجاز دیگر  پورتفوی شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از 

ن    هاشرکت بقاء یکی از  )  جانبهیك   به شکل  ،نشودی تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری  هاشرکت ادغام   :550نکته 

پذیرنده یا    (شرکت  دو  ادغام  جدیدهارکت شحقوقی    یت )محو شخص  چندجانبهو  ن شرکت  جدید  حقوقی  ایجاد شخصیت  و  شونده  ادغام  در    (،ی 
ادغامهاشرکت اساسنامه آن شرکت در سایر    چهارچوب دیون و مطالبات شرکت یا    ، ییدارا  ، تعهدات  حقوق و  یه کل  . مجاز است  ، ی تجاری موضوع 
 .شودمی  یا شرکت جدید منتقل ادغام  یرنده پذبه شرکت   ، ی موضوع ادغامهاشرکت

از عرضه و تقاضای بازار به    و فروشندهخریدار    ،یدکنندهتولوضعیتی در بازار که سهم یك یا چند بنگاه یا شرکت    عبارت است ازانحصار   :551نکته 
 .باشد مواجه  یت محدود  جدید به بازار با ی هابنگاه و خروج  بازار داشته باشد یا ورود  را درمیزانی باشد که قدرت تعییم قیمت و یا مقدار 

که    ی سرمایه :552نکته  ادغام شرکتی  حاصلهاشرکت   از  بند  ایم  موضوع  سرمایه  می   ی  مجموع  تا سقف  درادغام ی  هاشرکت گردد  از    ،آن   شده 
 .های آن معاف است مستقیم مصوب و اصالحیه  های یات مالقانون  ( 48)پرداخت مالیات موضوع ماده 

 

 اسناد تجاری 

تجاری :553نکته  برات  اسناد  و چك  ، شامل  اسناد   اسنادی   .سفته  )موضوع  معیم  مبلغی  پرداخت  دستور  متضمم  و  هستند  انتقال  و  نقل  قابل 

 . گیرند و از امتیازات ویژه برخوردار هستندمی  پرداخت قرار  ی جای پول وسیله هستند و به مدتکوتاه تجاری وجه نقد است( به رؤیت یا به سررسید 

برای    یعنی  ؛به شمار آورده است  یسند رسم  حکم  در  ، از حیث اجراء  را  آن در مورد چك قانونگذار    فقط  .هستند   یاسناد عاد  ،یاسناد تجار  :554نکته 
 توان از طریق ادارات اجرای ثبت نیز اقدام نمود.، می وصول آنها عالوه بر اقدام از طریق دادگستری

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

176 

مدنی    خوانده  .آ.د.م، ق  مکرر  225  یماده  وفق :555نکته  دعاوی  است  که    یخسارت  هی تأد  یبرا   تواندی مدر  هزممکم  بابت  و    یدادرس   ینه یاز 
د قرار  یموجه بداند با  او را  یکه تقاضا   یو دادگاه در صورت  که تأمیم دعوای واهی نام دارد  دیم نما ی مأت  یاز دادگاه تقاضا   به وی وارد شود  الوکالهحق

کند   م یتأم دعاو اما    صادر  برات    ی در  آ   مستند  سفته  یکه  باشد  یا  خوانده    نیتأم  ی تقاضا ا چک  از  واهی  رفته  یپذدعوای 

 .شودی نم
تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معیّم کند یا مقرر کند به اقساط  ، دادگاه می تقاضا کندبدهکار    هرگاهدر حقوق مدنی،   :556نکته 

تواند بدون رضایت دارندۀ برات برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت اعطاء کند  ق.م( در حالی که هیچ دادگاهی نمی   652و    277بپردازد )موادّ  
 (.  269)مادۀ 

ی ایم  ق.م( نتیجه   277تواند، چنیم پیشنهادی را از جانب مدیون رد کند )ماده  ممکم نیست و طلبکار می   ی دیم، در حقوق مدنی تجزیه  :557نکته 
ایم   به قسمت    بسپارد   یم را در صندوق دادگستری از د  یون قسمتیاست که هرگاه مدقاعده  اسناد  در  اما    گرددی نم  مهذالی بر  شدهپرداخت نسبت 

شود و می   بری  شدهپرداخت پرداخت شود، مسؤول سند به نسبت    سند   وجه  از   قداریم  و اگراست    شده   ینیبش یپم  ی د  یه ی تجز  ، تجاری )به جز چك(
را ملزم به دریافت    توان دارندهق.ت( اما در مورد چك نمی   268ماده  کند )عدم تأدیه  اعتراض    تواندی م  وجه سند  ماندهی باقفقط نسبت به  دارنده  

 .قسمتی از چك نمود

مقررات قانون مدنی را در آن    توان نمیخاص خود است و    هایویژگیسندی است مجرد که متضمم یك تعهد تجاری با    سند تجاری،  :558نکته 
 حاکم دانست. 

 . کندیبرات پرداخت م  یخود را به دارنده   یر وصول و بدهیبرات دهنده با صدور برات، طلب خود را از براتگ :559نکته 

براتی توسط شخص فاقد اهلیت صادر    اگر  . برات است که قرارداد ارفاقی تنظیم نموده باشدبازرگان ورشکسته در صورتی مجاز به صدور   :560نکته 
پرداخت    شود قابلیت پرداخت ندارد اما اگر همیم سند مورد ظهرنویسی قرار گیرد به استناد اصل استقالل امضائات، مسؤولیم بعدی باید وجه برات را 

استناد کنند )اصل    ایم ایرادتوانند به  ی نم  سایر مسؤولیم سند تجاریر و  یبراتگ  ، برات محجور باشد  صادرکننده  کهیدرصورتعبارت دیگر    ؛ بهکنند
 . استقالل امضاها(

صادرکننده :561نکته  عنوان  به  نفر  چند  سوی  از  برات  است  باشند  ، محتمل  متعدد  صادرکنندگان  عبارتی  به  و  شود  مهر  یا  خصوص    در  .امضاء 
 مسؤولیت آنها دو نظر وجود دارد: 

 . نسبی: طبق ایم نظر هرکدام از صادرکنندگان مسؤولیت پرداخت نیمی از سند را دارند مسؤولیت  .1

 طبق ایم نظر هرکدام از صادرکنندگان در مقابل دارنده مسؤولیت تضامنی دارند.  : تضامنی مسؤولیت  .2

 . مورد است 8 ، شرایط شکلی برات عالوه بر مهر و امضاء  :562نکته 

 .شودنمی سند محسوب  ،که مهر و امضاء نداشته باشد  اینوشته  :563نکته 

 : ذکر تاریخ صدور عبارت است از فواید.  باید ذکر شود تحریر برات تاریخ ، ت.ق 223ماده  2طبق بند  :564نکته 

که  می   مشخص   .1 خیر  صادرکنندهشود  یا  است  داشته  را  الزم  اهلیت  صدور  تاریخ  موجب    که درصورتی  . در  باشد  محجور  صادرکننده 
 مسؤولیت خواهند داشت.  ن کنندگاتعهد وی خواهد بود ولی سایر امضاء  اعتباریبی

  ای وسیله قرض به هیچ    یتاجر پس از تاریخ توقف حق تأدیه  423  یماده  2موجب بند    هب   اهلیت صادرکننده برای صدور برات:  تشخیص  .2
 نخواهد داشت. 

  ایم حال تعییم سررسید برات از تاریخ تحریر تعییم  در   ،سررسید برات یك یا چند ماه از تاریخ صدور برات باشد  اگر   نوع برات.   شخیص ت  .3
 .شودمی

شخص حقیقی یا    َعلَیهمحالٌ و ممکم است    ، الزامی استشخصی که باید وجه برات را تأدیه کند  یعنی:  براتگیر()  عَلَیهذکر نام محال   :565نکته 

 .حقوقی باشد
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 . شودمی  تواند خود براتکش باشد در ایم صورت سند سفته محسوبمی  براتگیر :566نکته 

شخص ثالث    ی عهده  بر صدور برات    ،ددیگر صادر شو  ی شخص حقوقی توسط شرکت مادر یا شعبه   یشعبه   یعهده   برچنانچه برات    :567نکته 
 .شودمی  محسوب

 . الزامی است و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود اما اگر با عدد باشد ضمانت اجرایی ندارد ، تعیین مبلغ برات :568نکته 

 مبلغ کمتر مناط اعتبار است.  ،نوشته شود و بیم آنها اختالف باشد  بار دو چنانچه مبلغ برات  :569نکته 

 مبلغ با حروف معتبر است.  ،چنانچه مبلغ با حروف و عدد نوشته شود و بیم آنها اختالف باشد :570نکته 

که همان سررسید برات است باید در برات قید شود و ممکم است توسط دارنده و به وکالت از صادرکننده بعد از    برات   ی تاریخ تأدیه  :571نکته 

 دی ندارد. صدور برات تعییم شود و ایرا

 برای قبولی و پرداخت ارائه دهد. َعلَیهمحالٌ الزامی است و عبارت است از محلی که دارنده باید برات را به    برات ی مکا  تأدیهبیان  :572نکته 

براتگیر  م هم دادگاه محل اقامت  .د.آ.ق  13برای طرح دعوی به استناد ماده    ، برات و محل اقامت براتگیر متفاوت باشد  یاگر مکان تأدیه   :573نکته 
 باشند. می  و هم دادگاه محل تأدیه صالح به رسیدگی

 .تواند صادر شودمی  اسناد تجاری به چهار صورت   :574نکته 

خط خورده باشد یا   کردحواله شود و ممکم بر روی برات عبارت می  برات است صادر یدر وجه شخص معیم که با نام شخصی که دارنده   :575نکته 
صورتی انتقال برات ایرادی ندارد اما انتقال تابع ظهرنویسی تجاری نبوده و مشمول مقررات انتقال    نیمچ  در  ،عبارت غیرقابل انتقال ذکر شده باشد

 . طلب مدنی است

 دهدتواند شخصاً به براتگیر مراجعه یا برات را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله می   : شخصی که نامش روی برات استکردحواله به    :576نکته 
 . انتقال()

 . حواله دهد() کندتواند خودش برای وصول اقدام کند و یا برات را به دیگری منتقل  می   ایم صورت دارنده  در: ردکحواله در وجه یا  :577نکته 

 ارائه دهد و وجه سند را مطالبه کند.  َعلَیهمحالٌ به   را  آن تواند می  سند در وجه حامل یعنی هر کس  :در وجه حامل :578نکته 

صدور برات    درنتیجه .باید در سند برات قید شود ،شودمی  او پرداخت کردحواله یعنی شخصی که برات در وجه یا به   برات ینام دارنده  :579نکته 

 . برخالف سفته و چك()  است ممنوع در وجه حامل 

 . در برات اجباری است  ،ذکر اینکه برات نسخه چندم است  :580نکته 

توان با  می   یکی از نسخ   شدن گم  کهدرصورتیت  .ق  261استناد ماده    به.  صدور برات در چند نسخه در تسهیل اخذ قبولی است  یفایده   :581نکته 
 . را مطالبه نمود  نسخه دیگر، قبولی برات ی ارائه 

شود که متضمم نوعی می   و یك سند حقوقی محسوب   شود نمی سند تجاری محسوب    ، شرایط شکلی برات رعایت نشود  کهدرصورتی   :582نکته 

 . دیم حقوقی یا تجاری است

 وعده  بهو برات    رؤیت  به در مورد برات    یقانون  ییم اصل اوالً استثنایا  بر.  است  سررسیدم صدور برات تا  ی ب  ی، فاصله یموعد گرفتم قبول :583نکته 
 (ت. ق  276 ی ال 274مواد ) است وارد    ی قرارداد یاً استثنا یو ثان رؤیتاز  

منع کند و نسبت به ظهر   یرا از ارائه جهت قبول  تواند دارنده برات ی خ صدور میا به وعده از تار یم  ی برات به روز مع  مورد   در برات دهنده   :584نکته 
الزم ینو نیز  ظهرنویالرعاسان  اگر  است+  برایه  مع  یقبول   یتقاضا  یس  مذکور،یمدتی  در مدت  برات  دارنده  و  باشد  کرده    نکند،   یقبول  یتقاضا   م 
 س مراجعه کند.یتواند به ظهرنوینم

برات را   یتوانند دارنده ی ها نمسیا ظهرنویبرات دهنده   پس. شودی م میی د تعیبراتگیر سررس یاز قبول پس  ،رؤیتاز   وعده به در مورد برات  :585نکته 
 از قبول منع کنند. 

با    ضمناً  است  ظهرنویسیاصوالً بر روی برات است زیرا امضائات پشت سند اصوالً  و    برات باید در خود سند برات صورت گیرد  یقبول :586نکته 

 ، برات قبل از قبولی نیز قابل ظهرنویسی است. یا مهر براتگیر ء امضا

 د. به ایرادات موجود استناد نمای  تواندنمی و براتگیر  باشدنمیقابل نکول   شدهقبول برات  :587نکته 
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از برات  :588نکته  از وجه برات باشدمی   و قبولی  شودنمی نکول محسوب    ،قبولی قسمتی  به مابقی    ایم   در   .تواند نسبت به مبلغی  صورت نسبت 
 شود. می  نکول شده محسوب 

تواند از مزایای  می   همچنیم  .تحقق شرط در سررسید به براتگیر مراجعه نماید  صورت  درتواند  می   براتی که مشروط قبول شده  یدارنده   :589نکته 
 . نکول استفاده نموده و به سایر مسؤولیم مراجعه نموده و از آنها ضامم بخواهد

 قبول یا نکول شود. ، ساعت 24برات باید به محض ارائه یا منهتی ظرف   :590نکته 

مبلغی به آقای   «الف»ی  برات نزد وی تأدیه شده باشد به عنوان مثال اگر آقا   الزامی به قبول برات ندارد حتی در فرضی که محلِّ  گیربرات :591نکته 
  « ب»برات نزد آقای    اخذ کند، هرچند اصطالحاً محلِّ   « ب»از آقای    را  آن صادر کند تا وجه  «ج»قرض داده باشد و سپس براتی در وجه آقای    «ب»

قبول برات به نوعی    ،عالوه  به  .وجود دارد اما وی مجبور به قبول نیست زیرا محتمل است ایم شخص تمایلی به قبول یك تعهد براتی نداشته باشد
 ی مدیونیت براتگیر به براتکش است. اماره 

تحقق شرط  صورت درتواند می ،است براتی که مشروط قبول شده یدارنده اما شودیم نکول محسوب  قبولی مشروط،  قبولی مشروط: :592نکته 

تواند از مزایای نکول استفاده نموده و به سایر مسؤولیم مراجعننه می چنیم براتی یدارنده البته .در سررسید به براتگیر مراجعه نمایدو در حدود شرط، 
 نموده و از آنها ضامم بخواهد.

و مقررات  شودمی  صورت نسبت به مابقی نکول شده محسوب  میا  در  :(قبولی نسبت به مبلغی از وجه برات یا)  قسمتی از براتقبولی   :593نکته 

 شود.می نکول نسبت به آن مقدار قبول نشده جاری
ایم قید که براتگیر برات را امضاء نموده و ذکر کند که آن را قبول ندارد یا ممکم است ضمنی باشد    با  .نکول ممکم است صریح باشد  :594نکته 

 .ساعت از ارائه از انجام قبولی امتناع کند یا ممکم است به صورت مشروط قبول شود 24مانند آنکه ظرف 

از    :595نکته  وعده  به  که  براتی  در  تعییم   رؤیت چنانچه  آن  شده   ،شودمی   سررسید  نکول  برات  شود  مواجه  برات  رؤیت  برای  براتگیر  امتناع  با 

 .شودمی  محسوب  رؤیت تاریخ ، شود و در ایم صورت تاریخ واخواستمی  محسوب

تصفیه    :596نکته  مدیر  یا  براتگیر  زیرا  است  نکول  حکم  در  نیز  قبول  از  قبل  براتگیر  نمایند   تواندنمی ورشکستگی  قبول  را  عالوه    به   .برات 
 .کندنمی یر دارنده را از اعتراض نکول معاف  ورشکستگی براتگ

 .دبومسؤولیم برات نخواهد  در شمار براتگیر دیگر مسؤولیتی در مقابل دارنده نخواهد داشت و   ،با نکول برات :597نکته 

مجدداً آن را جهت قبولی   توان ی نماگر براتی ارائه شده و مورد نکول واقع شود   جهیدرنت  . نشده است  ینیب ش یپدر حقوق ایران قبول ثانویه   :598نکته 
 . ساعت از ارائه اولیه باشد 24ق.ت ارائه مجدد ظرف  235ارائه داد مگر اینکه وفق ماده 

 .ض نکول، اجباری نیستتواند اعتراض نکول به عمل آورد و از مزایای اعتراض نکول استفاده کند اما اعترامی ی برات نکول شدهدارنده :599نکته 

  ت محروم.ق   237عمل نیاورد از مزایای ماده  ه  دارنده پس از نکول اعتراض نکول ب   کهدرصورتی و    باشدنمی اعتراض نکول اجباری    :600نکته 

 . ضامم به سایر مسؤولیم برات مراجعه کند ی برای ارائه تواندنمی نتیجه    در و شودمی

 . راه ندارد  سفتهنکول در   درنتیجه .در سفته نیازی به اخذ قبولی وجود ندارد و  اعتراض نکول فقط در برات وجود دارد  :601نکته 

تواند  می  دارنده ،با نکول برات و اعتراض آن  : (ضامم و ظهرنویس ،اثر نکول نسبت به سایر مسؤولیم از قبیل صادرکننده)ت .ق  237ماده   :602نکته 
وجه برات در سر وعده )موعد پرداخت( نماید و چنانچه ایشان ضامم    یعه نموده و از آنها تقاضای ضامم برای تأدیه به سایر مسؤولیم برات مراج

 .معرفی نکنند باید وجه برات را به انضمام سایر مخارج فوراً تأدیه نمایند

دو برات متعلق به آقایان »ب« و »ج« را قبولی نوشته    ، آقای »الف«  :(قبول شده   هایبرات اثر عدم تأدیه برات بر سایر  )ت  .ق  238ماده    :603نکته 
کنند ایشان وجه برات را پرداخت نکرده و برات  می   در سررسید به آقای »الف« مراجعه   که   زمانی   .است  5/5/99آقای »ب«    براتِ  سررسیدِ.  است

تواند به آقای »الف« مراجعه کند و  می   است   9/9/99براتش   ه سررسیدِایم بیم آقای »ج« ک  در.  شودمی   مواجه با عدم پرداخت و اعتراض عدم تأدیه
 .شودمی  برات حال  ،« ضامنی ندهدالفاز وی تقاضای ضامم یا تضمیم پرداخت براتش را در سر وعده نماید و چنانچه آقای »

 . پس از اعتراض نکول برات است  ،زمان قبولی شخص ثالث : قبولی شخص ثالث  :604نکته 

 ها برات را قبول نماید. تواند به نفع برات دهنده )صادرکننده( یا یکی از ظهرنویسمی  ثالث   :605نکته 

 . زیرا براتگیر با نکول برات از مسؤولیم برات نخواهد بود باشدنمی برات به نفع براتگیر قابل قبولی ثالث    :606نکته 
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تواند قبول شخص ثالث  می   ی براتولی دارنده   را به نفع یکی از مسؤولیم برات قبول نمایدتواند به عنوان شخص ثالث برات می   براتگیر  :607نکته 
 . را نپذیرفته و از مزایای نکول استفاده کند

 : انواع سررسید :608نکته 
 . دارنده تکلیفی به قبولی ندارد ، ایم برات در  .براتی است که به محض ارائه باید پرداخت شود : (وعدهبی برات ) رؤیتبه   برات  .1

 . نماید پرداخت نمایدمی  معینی از تاریخی که دارنده آن را به وی ارائه ی براتگیر باید وجه آن را در وعده :رؤیت به وعده از   برات  .2

 . باشدمی  پرداخت آن موکول به مدت معینی از تاریخ صدور برات :به وعده از تاریخ برات  برات  .3

 . تاریخ معینی برای پرداخت قید شده است  :عده از تاریخ معیمبه و برات  .4

 .شودمی  صدور برات خارج از یکی از چهار صورت فوق باعث خروج آن از شمول مقررات راجع به بروات تجاری :609نکته 

  ه یمحل تأد تقویمخ پرداخت طبق یتار ؛م محل صدور و محل پرداخت باشدیم تقوی د پرداخت شود و اختالف بی م بای در روز مع یاگر برات :610نکته 
 . )پرداخت( معتبر است

ظهرنویسی باید در خود برات باشد نه در    ضمناً  .آیدمی   عمله  ب(  پشت آن )سند در ظهر آن    یظهرنویسی فقط با امضا   :ظهرنویسی :611نکته 

 سند جداگانه. 

 . است باطل  ،از برات یقسمت یسیظهرنو :612نکته 

 . از آنها انتقال باطل است ی کی ی سیبرات باشند با ظهرنو ی دو نفر دارنده هرگاه :613نکته 

 . است وجه  رسید ی منزلهبه   ،علیهمحال به نفع  یسیظهرنو :614نکته 

 . ظهر نویسی یا جهت انتقال است یا جهت وکالت در وصول وجه سند یا جهت وثیقه :615نکته 

د وارد در صف غرما شود یبرات با   یدارندهل پس از وصول وجه ورشکست شود:  یوک  هرگاه  ، جهت وکالت در وصول()  وصولیدر برات    :616نکته 
 تواند برای استرداد آن به تاجر ورشکسته مراجعه کند. می  صاحب برات ،اما اگر وجه برات وصول نشده باشد

 باشد )ظهرنویسی سفید امضاء( برخالف صدور برات که حتماً باید در وجه شخص معیم باشد.  در وجه حامل تواند می ظهرنویسی :617نکته 

و سند در وجه    باشدنمی حامل( نیاز به ظهرنویسی مجدد  )  دارنده نویسی در وجه حامل باشد برای انتقال مجدد آن از سوی  چنانچه ظهر  :618نکته 
 .شودمی  باشد که با قبض و اقباض منتقلمی  حاملی

اما ذکر تاریخ فوایدی دارد ازجمله تشخیص اهلیت ظهرنویس در زمان انتقال و همچنیم تشخیص   باشدنمی ذکر تاریخ ظهرنویسی الزامی  :619نکته 
تواند به  می  ت هر ظهرنویسی در صورت پرداخت وجه سند.ق   249ها به یکدیگر پس از پرداخت وجه برات زیرا به استناد ماده  حق رجوع ظهرنویس

اگر    البته .  مقدم( باید به تاریخ ظهرنویسی مراجعه شود)  ماقبل های  رای تشخیص ظهرنویس های ماقبل خود و صادرکننده رجوع کند و بظهرنویس
 شود.می  ظهرنویس تاریخ را ذکر کرد نباید تاریخ مقدم باشد در غیر ایم صورت جاعل شناخته 

به    ،پس از پرداخت مبلغ براتسان  ید مرتب باشد چون ظهرنویدر برات با  یسیظهرنو  ی ت رشته.ق  249با تأمل در ماده    ،نظری  طبق  بر :620نکته 
 مرتب باشد.   یسیظهرنو یم است که رشته ید ماقبل منوط بر ا یکنند و مراجعه به ی د ماقبل خود مراجعه می

 . دهنده مراجعه نمایدتواند به برات می  ظهرنویسی مرتب نبوده باشد هر کدام از ظهرنویسان که پرداخت نماید یچنانچه رشته   :621نکته 

های  در ایم صورت ظهرنویس   ،با قید غیرقابل انتقال صادر یا ظهر نویسی نماید  را   آن یا یکی از دارندگان برات    صادرکننده  کهدرصورتی  :622نکته 
 . شوندنمی بعدی مشمول ظهرنویسی مقرر در قانون تجارت 

تعلق  :623نکته  الحق  دیم  به  سابق  دیم  تضمینات  برات  ظهرنویسی  هممی  در  سابق  وثایق  ظهرنویسی  با  مدنی  قانون  برخالف  و  با  گیرد  راه 
 .شودمی  ظهرنویسی سند منتقل

عنوان مثال با قید وکالت    به   . خالف اصل است و نیاز به تصریح دارد  ،اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت وکالت   :624نکته 
 . شودمی  در وصول یا برای وصول ظهرنویسی
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خود در    یکسی است که برات به حواله کرده او صادر شده و وی با امضا   ظهرنویس  .ظهر سند یا ضمانت است یا ظهرنویسی  یامضا  :625نکته 
به همراه کلیه   ظهرنویس .کندمی  عنه خود تضمیمکسی است که پرداخت وجه سند را از سوی مضمون  ضامم. کندمی  ظهر سند آن را به غیر منتقل
 . عنه خود مسؤولیت تضامنی داردولیت تضامنی دارد اما ضامم فقط با مضمون امضاکنندگان دیگر سند مسؤ 

 اختالف وجود دارد.  (مجهول در ظهر سند )شك در ضامم یا ظهرنویس بودن امضای ظهر سند ی ماهیت امضا  خصوص در  :626نکته 

مگر آنکه خالف آن ثابت  شود  می   مجهول ظهرنویسی فرض  ی است و امضا  ظهرنویسی اکثریت قضات دادگستری معتقدند اصل بر    :627نکته 

 .شود

 . دانسته است ضمانتکسبه و تجار امضاء جهت  عرف ظهر چك را در  یامضا   2/4/72- 7/ 1950حقوقی در نظریه  یاداره   :628نکته 

فایده تشخیص ظهرنویس از ضامم در ایم است که برای مراجعه به ضامم صادرکننده برات رعایت مواعد شرط نیست اما برای مراجعه    :629نکته 
 . عایت مواعد شرط استبه ظهرنویس ر

  که با ظهرنویسی برات با تاریخ مقدم طلب یکی از طلبکاران را پرداخته و به ایم وسیله به سایر طلبکاران ضرر وارد   ای ورشکسته تاجر   :630نکته 
 شود. می  کند مزور شناخته می

 . شود و تمام مسؤولیم در عرض هم قرار دارندمی  تضامنی محسوب  ،مسؤولیت در اسناد تجاری :631نکته 

 ق.ت  249+  231+  230مواد  : رادات استیر قابل استناد بودن ایاصل غ  مؤیدکه  یموارد  :632نکته 
 . حجر و جعل و ایرادات شکلی وارد است ی استثنا  ،راداتیر قابل استناد بودن ایبر اصل غ  :633نکته 

 ست. یرفته نیچ صورت پذیدر ه  ؛صدور سند  ءمنشا  ی راد به معاملهیت ایبا حسم ن ی در قبال دارنده :634نکته 

 . توانند به آن استناد کنندیر و سایر مسؤولیم نمیبراتگ ،براتکش  یادعای جعل از سودر صورت   :635نکته 
 . توانند به آن استناد کنند )اصل استقالل امضاها(ی ه مسؤولیم نمی ر و بقیبراتگ،  اگر صادرکننده محجور باشد :636نکته 

 . کنندراد استناد  یم ای توانند به ای ه هم میبق  ،کند یراد شکلیاستناد به ا  صادرکنندهاگر  :637نکته 
 . راد کندیتواند به آن ای ر میبراتگ ،معامله صدور برات نامشروع باشد ی برات باشد و مبنا   یاگر براتکش، خود دارنده  :638نکته 

ت خود یونیراد به عدم مدیا  تواند می   نباشدون یر مدیبراتگ اگر ؛ریه براتگی عل  یدعو   ی برات دهنده باشد، در صورت اقامه  ، برات  ی اگر دارنده  :639نکته 
کند که برات دهنده از  ی نم  ی رد و تفاوتیرادات قرار گیر قابل استناد بودن ایست تا در پناه اصل غ یبرات، شخص ثالث ن  ی م مورد دارندهی ارا در یکند ز 

 . برات شده است یدارنده  یسیا بر اثر ظهرنوی ابتدای صدور دارنده بوده 

 مسؤول است.  صادرکنندهر  یمد ،امضا کند  یکیر شرکت باشد و فقط  یمد  دود با امضا یصدور برات با  ،هر گاه مطابق اساسنامه شرکت :640نکته 

ارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند  یر از حدود اختینکه مدیشرکت مسؤول است مگر ا  ، شرکت باشد  ی ه یصدور برات از ناح  هرگاه :641نکته 
مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات  ش از  یر حق صدور برات بیشود و اگر مدی فرض م  صادرکننده ر،  یم صورت خود مدیکه در ا 

البته  )  ر نسبت به مازاد مسؤول است.یون مسؤول و مدیلیم میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده می شتر از ایال نداشته باشد ولی بیمیلیون ر  10تا  
  بازهم بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند    در شرکت سهامی حتی اگر مدیر  . متفاوت است  ،ی مختلفهاشرکت ایم تحدید مسؤولیت در  

 (. شرکت مسؤول پرداخت است

 . ر برات را قبول کرده باشدیم است که براتگی ر مشروط بر ایت براتگیمسؤول :642نکته 
مسؤول :643نکته  عدم  قبولیشرط  نم  ای خدشه چ  ی ه  ، یت  و صح ی وارد  ایکند  در  و  است  دارندهی ح  فقط  فرض  از دست    ، م  را  نکول  اعتراض  حق 

 دهد.یم
 د. یآی ك الشه در می  صورتبه م سند ی ر برات را پرداخت نکند، ایرا اگر براتگیباطل است ز یشرط  ،ت پرداختیشرط عدم مسؤول :644نکته 
دارنده  باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه  جهیدرنت. شودیمقلمداد    یم سند تجاریا  یون اصلیمد  ی که برات را قبول کرده است،ریبراتگ :645نکته 

 کند. یدعو یهاقام ی که وجه برات را در سررسید نپرداختهریه براتگیتواند علیدر هر حال مه باشد و دارنده درنک کرده یاف خود عمل یبه وظا
به نفع بننراتکش  را آن مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، )  باشد  کشبرات  خودِ  برات  یاگر دارنده :646نکته 

 .براتگیر مطلق نخواهد بود تیمسؤول( ظهرنویسی کرده باشد
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در واقع ) باشد، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نکرده ریه براتگیعل  یدعو  یاقامهو    با عدم پرداخت وجه برات  صورت  ایم  در :647نکته 
 عدم استماعست تا در پناه اصل یبرات، شخص ثالث ن  یم مورد دارندهیرا در ایت خود کند زیونیراد به عدم مدیتواند ایم  یو  (؛ون نباشدیر مدیبراتگ

 یسیا بر اثر ظهرنویبراتی به نفع خود صادر کرده باشد( )  باشددارنده بوده    برات،  ابتدای صدورکند که برات دهنده از  ینم  یرد و تفاوتیرادات قرار گیا
 .با ظهرنویسی به خود براتکش منتقل کرده باشد( را آن براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث ) استدارنده برات شده 

را ه یاا خ اعتراض عدم تأدیروز از تار 10ظرف د در ینن ه اعتراض شده است بایکه به علت عدم تأد یی براتدارنده  284وفق ماده   :648نکته 

 .که برات را به او واگذار نموده اطالع دهد یدو قبضه به کس یی سفارشا مراسلهی یاظهارنامه رسم یلهیوسبه
 یقانون تجارت که برات دهنده و قبول کننننده 249با اطالق ماده دیوان عالی کشور در خصوص ایم ماده به شرح ذیل نظر داده است:   :649نکته 

آنان را بنندون رعایننت  کدام ازدعوی علیه هر  یول شناخته است و حق مراجعه و اقامهؤمس برات متضامناً  یمقابل دارنده  ها را دربرات و ظهرنویس
دعننوی از طننرف   یقانون مزبور که مدت اقامننه  287و    286به مدلول مواد    با توجهبرات محفوظ داشته است و    یترتیب از حیث تاریخ برای دارنده

ن قانون که شرط استفاده از هما 288 مفاد مادهماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعییم نموده است و عنایت به ماه و ششسه  برات را  یدارنده
موکننول و  قننانون تجننارت از تنناریخ اعتننراض 287و  286به رعایت مواعد مقرر در مواد  داده شده هاقانون به ظهرنویس 249 یحقی را که در ماده
ه دارنده آن بدون آن که بر علیه وجه برات را ب  هیتأدمزبور را از فردای ابالغ احضار به محکمه به او وهمچنیم در صورت    یهامدتشروع مرور زمان  

قانون به مواعنند مقننرره در مننواد فننوق   میا  289ماده  قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور    هیتأدشده باشد موعد را از فردای روز    او اقامه دعوی
 قننانون   285و    284و قبضه مذکوره در مننواد  سفارشی د  یرسمی و یا نامه  یده روز ارسال اظهارنامه  موعد  به  مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر

 .باشدینمتجارت 
برات یا اطالع نامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس  یدو قبضه به واگذارنده سفارشی یرسمی یا مراسله یلذا عدم ارسال اظهارنامه :650نکته 

هننا و همچنننیم هننر ظهرنننویس بننر ظهرنویس برات بر واگذارنننده و قبننول کننننده و  یدعوی دارنده  یتواند موجب اسقاط حق اقامهنمی  سابق خود
 .ظهرنویس سابق خود گردد

 ت صادرکننده برات: یمسؤول صور :651نکته 
ضامم کند و اگر ضامم    یدهنده رجوع کند و تقاضا تواند به برات ی ر نکول کرد، پس از اعتراض نکول، دارنده می: اگر براتگیقبول ت یمسؤول .1

 شود.ی برات حال م  ،نداد

 پرداخت:  ت یمسؤول .2

خود عمل کرده و خواه نکرده   یف قانونیخواه دارنده به وظا  ،م فرضیم ننموده باشد: در ا یر تأمیمحل برات را نزد براتگ  صادرکننده  .الف
 کرده و وجه برات را مطالبه کند.  ی اقامه دعو ، صادرکنندهه یتواند علی باشد، در هر حال دارنده م

ف قانونی خود یطرح دعوا کند که به وظا   ی ه ویتواند علی م  ی در صورت دارنده  م نموده باشد:ی ر تأمیمحل برات را نزد براتگ  . صادرکنندهب
 عمل کرده باشد.  نامه اعتراض از جمله تنظیم  

 . م کرده استی نکه برات دهنده ثابت کند محل برات را تأمیم ننموده است مگر ای م است که برات دهنده محل برات را تأمی ا ر اصل ب  :652نکته 

  سند تجاری مبادرت به صدور سند تجاری   یوجهی است که به اتکای وجود فعلی آن و یا وجودش در موعد پرداخت، صادرکننده   :محل :653نکته 
 . نیست یکسان   همیشه و با محل برات متفاوت است  محل برات . منبعکندمی

وجود محل ممکم است ناشی از وجود دیمِ حال یا مؤجلِ مبلغی باشد اما منبع محلّ برات ممکم است یك سند تجاری باشد که براتگیر  :654نکته 
 است.    ی برات مأمور وصول آن از جانب صادرکننده 

 . تواند به براتکش رجوع کندمی   اگر محل برات نزد براتگیر تأمیم نشده باشد براتگیر پس از قبول برات و پرداخت آن  :655نکته 

چنیم حالتی اگر دارنده به وظایف خود در    در   .اگر محل در برات تأدیه شده باشد و براتگیر پس از پرداخت حق رجوع به براتکش را ندارد :656نکته 
 .باشدی نمق.ت مسموع   290خصوص مواعد عمل نکند، دعوی وی علیه براتکش به حکم ماده  
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در قانون تجارت ایران اصل بر ایم است که محل برات تأدیه نشده است و درنتیجه اگر برات تأدیه شده باشد براتکش باید ایم موضوع را   :657نکته 
که به وظایف قانونی    ی ادارنده )  کاهلی  کند و مسؤولیت وی را در مقابل دارنده می  از ینی بقید ایم موضوع، مدعی را از اثبات امر  در برات قید کند و  

غیر ایم صورت اصل بر ایم است که محل تأدیه نشده و عدم رعایت مواعد مسقط حق دارنده برای رجوع    در  .بردمی  خود عمل نکرده است( از بیم 
 .شودی نم به وی 

 . وجود محل در هنگام تأدیه مناط اعتبار است یعنی ؛ نیست ی محل الزاموجود و انتقال اسناد تجاری  در :ضرورت وجود محل عدم  :658نکته 

مالکیت تاجر   جه ی نت  در   . است  پذیرفته نشده   در قانون تجارت ایران تئوری انتقال محل    : ورشکستگیتأثیر وجود محل در صورت   :659نکته 

پس از اعالم حکم ورشکستگی تمامی اموال وی بر اساس اصل تساوی طلبکاران میان    چون ورشکسته تا زمان سررسید بر وجه سند باقی است و  
یرفته  شود اما در کشورهایی که انتقال محل پذ ی خود داخل در غرما میصاحب سند برای دریافت حصه     گردد  می  طلبکاران به نحو غرمایی تقسیم

 . کندمی  را دریافت تمام وجه آن  و شودی نموارد در غرما  صاحب سند تجاری شده است، 

 س برات: ینوت ظهر یمسؤول صور :660نکته 
برات نکول شد و دارنده یقبول  ت یمسؤول.  1 اعتراض نکول کرد  ی: اگر  به ظهر نوی م  237مستند به ماده    ،برات  ضامم    یس جهت مطالبه یتواند 

 مراجعه کند. 

ز  یس نیه ظهر نویتواند علی م  249ر، وجه را نپردازد و دارنده اعتراض کند، دارنده مستند به ماده  ی، براتگسررسیدپرداخت: چنانچه در    ت یمسؤول.  2
 ف خود عمل نموده باشد. ینکه دارنده به وظای د مشروط بر اینما  ی دعو یاقامه 

 خودماقبل    ی ادیسان پرداخت کند وی حق مراجعه به ا یاز ظهرنو  یکیر، وجه برات را  یبراتگ  یبرات از سو ه وجه  ی علت عدم تأده  ب  هرگاه :661نکته 
 . ت(.ق  249ماده ) دارد را

در حدود مسؤولیت مضمون   :ت ضامنیمسؤول :662نکته  استمسؤولیت ضامم  او  از سوی  می  ضامم  جهیدرنت  .عنه  ایراداتی که  کلیه  به  تواند 

تشخیص ظهرنویس از ضامم در ایم است که برای مراجعه به ضامم صادرکننده برات رعایت    یده یفا   .استناد کندعنه وی مسموع است  مضمون 
 . مواعد شرط نیست اما برای مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد شرط است

ت مواعد  ی م سه مسؤول رعای مراجعه به ا  یکه برا ا چك باشد، همچنان یا سفته  ی برات    یصادرکننده ا  ی ر  یعنه ضامم، براتگاگر مضمون  :663نکته 
 . ستی ت مواعد شرط نیز رعا یمراجعه به ضامم آنها ن ی ست برا یشرط ن

ت  ی ز رعایمراجعه به ضامم او ن  ی برا   پس  .ت مواعد شرط استی س رعایمراجعه به ظهرنو  ی س باشد برا ی ظهرنو  ،عنه ضامممضمون   اگر :664نکته 
 مواعد شرط است، 

 . ت ندارندی کاهل مسؤول  یس در مقابل دارنده یضامم ظهرنویس و ظهرنو  :665نکته 
 ماقبل او را دارد.  یاد یعنه و اوی حق مراجعه به مضمون  ، ضامم ی لهیدر صورت پرداخت وجه برات به وس :666نکته 

م )  دارد  یت تضامنی که از او ضمانت کرده مسؤول  یس را کرده است فقط با کسیا ظهرنویه  یعلا محال یدهنده  که ضمانت برات   یضامن :667نکته 
 . (ت.ق 249

 برات:  یف دارنده یوظا :668نکته 

خ صدور  یاز تار  سال  یکظرف    یت باشد اقدام مقتضی و چنانچه برات به رو  (280د )م  یاز سررس  روز  10ظرف ه در  یعدم تأد  اعتراض  .1

 . (274برات )ماده 

 ق.ت  287و  286ه مطابق مواد ی خ اعتراض عدم تأدیاز تار  سال  دوا ی یکظرف   حسب مورد یدعو ی اقامه .2

  درخواست   یتواند بدون پرداخت خسارت احتمالینم  و سان را ندارد  ی ه ظهر نویعل  ی دعو   یحق اقامه   ،ف خود عمل نکندیاز وظا  یکی اگر دارنده به   
تأم خواسته بدون تودیع    تأمیمتواند  می   ی سند تجاریدارنده   ،مواعددکتر شمس معتقد است حتی در صورت عدم رعایت  . )دیم خواسته نمای قرار 

 . خسارت احتمالی را بخواهد(
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ا  ی  یقبول   یرا که دارد در مواعد مقرر برا   یاا سفته ی برات    یعنی.  کندیت نم ی ق.ت را رعا  286و    274که مواد    یا کاهل: دارنده   یدارنده  :669نکته 
 . ها و ضامم آنها را نداردس یم موارد حق مراجعه به ظهرنوی کند که در اینم  یدعو ی موعد مقرر اقامها در ی دهد و ی ارائه نم علیهمحال پرداخت به 

 .ی ظرف مهلت قانون یدعو ی اقامه  وا عدم پرداخت  یه یاعتراض عدم تأدبا  :  یم خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی تأم قرار  صدور  :670نکته 

ب   امر محکمهپرداخت فقط به موجب    یتقاضا   ، آن نوشته شده  یرو  یکه قبول  یبرات  شدن گم در صورت    :671نکته  عمل ه  پس از دادن ضامم 

 . دیآیم
 . بخواهد ی تواند وصول وجه آن را به حسب نسخ بعد ی صاحب برات م، نوشته نشده است یکه هنوز قبول  یبرات شدن گم صورت   در  :672نکته 

 . ه کنندیاعتراض عدم تأدد با هم ینفر با دوهر ، برات دو نفر باشند  یاگر دارنده  :673نکته 
 . ستیگران نیم برات، موجب اسقاط حق رجوع به دی ا چند نفر از مسؤولیك یه یعل ی دعو یاقامه  :674نکته 

 .موکول کند  یو مخارج قانون نامهاعتراض م برات و  یپرداخت را به تسل د توانی کند، می ه می م برات که وجه برات را تأدی ك از مسؤولیهر  :675نکته 
 . (ت.ق  251ماده )ك از غرما داخل شود یا هر یتواند در صف تمام ی م برات ورشکسته شوند، دارنده می چند نفر از مسؤول هرگاه :676نکته 
اداره یه  یر تصفیم برات ورشکسته شوند، مدیمسؤول  یهمه   کهدرصورتی  :677نکته  ر  ی تواند به مدی که وجه برات را پرداخته است نم  ایتصفیه   یا 
 . (ت.ق 251ماده )د یگر مراجعه نماید ی تهه ورشکسیتصف یا اداره یه یتصف
ا  یك از غرما  ی تواند در صف هر  ی م  طلبکار  دارند ورشکسته شوند،   یت تضامنیم مسؤولی ك دیپرداخت    ی که برا   ی چند نفر از کسان  هرگاه :678نکته 

 تمام غرما وارد شود. 

برات باید ظرف یك سال ارائه شود اما    ت یرؤبرات به رویت و به وعده از  در  .پرداخت باید روز وعده یا پس از آن باشدپرداخت برات:   :679نکته 

 مطالبه کند. را   آن از سررسید روز  10در براتی که موعد یا سررسید معیم دارد دارنده باید حداکثر ظرف  

 : کننده است مگر در دو فرضشدن پرداختالذمه پرداخت برات موجب بری  اثر پرداخت وجه برات:  :680نکته 

قانون اجرای احکام مدنی    95الی    87کننده توقیف شده باشد، وفق مواد  ق.ت اگر وجه برات قانوناً نزد پرداخت   258فق ماده  و  :فرض اول :681نکته 
 .شودمی عمل

برات  کنندهپرداخت اگر    : فرض دوم :682نکته  از موعد  دارند    را  آن وجه    ، پیش  آن  به  مقابل کسانی که حقی نسبت  است در  پرداخت کند ممکم 
 . همچنان مسؤول باشد

اندازه بری  اثر پرداخت قسمتی از وجه برات: :683نکته  برات به همان  برات تأدیه شود مسؤولیم  از وجه  ی  شوند و دارندهمی   اگر قسمتی 

 . تواند اعتراض کندمی  برات فقط برای بقیه آن 

 .گیردمی  ایم امر پس از اعتراض عدم تأدیه صورت : ی شخص ثالثی وجه برات به وسیله أدیه ت :684نکته 

 .شود ی د میق (270نامه )ماده در اعتراض  ،ثالث در پرداخت   یمداخله  :685نکته 
شود و همان حقوق و تکالیف را  می  نماید و جایگزیم ویمی  سابق دریافت ی را از دارنده نامه اعتراض و  برات  کننده،شخص ثالث پرداخت   :686نکته 

 خواهد داشت. 

از    یم صورت، برخی س دوم مبلغ برات را پرداخت نموده باشد در ایظهرنو  نفع   به س داشته باشد و شخص ثالث  یظهرنو  پنج برات    هرگاه :687نکته 
تواند به ظهرنویسی که به نفعش پرداخت نموده و همچنیم مسؤولیم قبل  می   برات   ی پس از پرداخت به عنوان دارنده   زیرا   ؛ حقوق دارنده برات را دارد

 از او رجوع کند. 
 .شوندی الذمه می ها برس یظهرنو ی همه  ، دهنده پرداخت کندرا ثالث از طرف برات اگر وجه برات  :688نکته 
کی  ی   مثالً   .شوندی م  ی بر  یشتر یافراد ب  یشود که با پرداخت و ی قبول م  یم پرداخت کسیداشته باش  کنندهپرداخت چند نفر )ثالث(    هرگاه :689نکته 

نفع ظهرنویس دوم و  یبه نفع ظهرنو به  برات هستندس چهارم حاضر به  یکی  نفع ظهرنو  ایم  در.  پرداخت وجه  به  س دوم  یصورت پرداخت ثالث 
 .شودی رفته میپذ

 . ح داردیترج یبر هر شخص ثالث یقبول ی ه برا یعلخود محال  :690نکته 
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ه  کند، پرداخت او، ب ی پرداخت م  ینفع چه کسه د نکند که ب یوجه برات را پرداخت کند و ق یشخص ثالث  ، هی پس از اعتراض عدم تأد  هرگاه :691نکته 
ون بوده و پرداخت  یکه مد  یرا کسیم زیکنی را اصالً حساب نم  ریبراتگ.  شوندی م  یبر   یشتر یم حالت افراد بی را در ایشود زی نفع برات دهنده فرض م

 م. ینفع او تصور کنه ست که پرداخت را بی سته نینکرده شا

)اگر با اذن باشد حق مراجعه به   (ق.م 267ماده ) استون یر مدیه غ یم از ناحید یفا یر باشد بحث ایدر پرداخت ثالث، اگر منتفع ثالث براتگ :692نکته 
 . ر را دارد(یبراتگ
با پرداخت و ی محسوب م  ی عنه شخصعنه ضامم معلوم نباشد، مضمون اگر مضمون  :693نکته  در    م ی بنابرا   .شوندمی   ی بر   ی شتریافراد ب  ی شود که 
 .شوندی عنه فرض ممضمون   صادرکنندهنکه برات را قبول کرده باشد( و در سفته،  ی)به شرط ا ریبراتگ ،  در برات و صادرکننده ، چك

  شوند، مراجعه کند ی الذمه می پرداخت ثالث بر   یکه با فرض قبول  یکند، حق ندارد به مسؤوالنی که پرداخت ثالث را رد م  یبرات  یدارنده  :694نکته 
 تواند قبول شخص ثالث را نپذیرد. می  ی برات ولی در مورد قبول شخص ثالث اینگونه نیست و دارنده 

 

 ( طلب  فته)  سفته

 بپردازد.  عندالمطالبها یم یرا در موعد مع یکند مبلغی تعهد م امضاکنندهاست که به موجب آن   یفته طلب سند   :695نکته 

سند در    کهدرصورتی خ صدور و مبلغ به تمام حروف و تاریخ پرداخت و نام گیرنده  ی ا مهر صادرکننده و تاری شرایط صورت سفته: با امضا   :696نکته 
 . وجه حامل نباشد

بلکه   دهدنمی برات، دستور پرداخت وجه سند را به دیگری  ی سفته برخالف صادرکننده  ی تفاوت سفته و برات در ایم است که صادرکننده :697نکته 
 کند. می  در سررسید پرداخت را  آن خود وجه 

 تنظیم نمود. در وجه حامل توان برخالف برات به صورت سند می  سفته را  :698نکته 

 . باشد مگر در مواردی که استثناء شده استمی  الرعایهمقررات راجع به برات در سفته نیز الزم   :699نکته 

 ست. ین  یبرات، در مورد سفته جار  ی و نکول یسفته برای قبول ی مقررات مربوط به ارائه  :700نکته 

 . شودنمی ه اجرا نکول و اعتراض نکول در سفت :701نکته 

 . اما امکان پرداخت از سوی ثالث وجود دارد() قبولی شخص ثالث در سفته راه ندارد  :702نکته 

 . مقررات مربوط به محل سفته مصداق ندارد :703نکته 

 . د نام دارنده برات در سفته مصداق نداردیبودن ق  یمقررات مربوط به الزام :704نکته 
خود   ی قبل  ی ادیحق رجوع به ا   کنندهپرداخت تواند وجه سفته را مطالبه کند و ی م می از مسؤول هرکدامه سفته، دارنده از  ی در صورت عدم تأد :705نکته 

 . را دارد
 . ت( .ق 256الذمه نشود )ماده ی که وجه سفته را قبل از موعد بپردازد ممکم است بر یشخص :706نکته 
 . کند ی دعو یاو اقامه  ماقبل ی ادی عنه خود و اه مضمون یحق دارد عل ،ضامم پرداخت کند هرگاه :707نکته 
 . ( را داردصادرکننده) یون اصل یفقط حق رجوع به مد ،ت نکندی دارنده مواعد را رعا هرگاه :708نکته 

 .شودمی  محسوب یتبع  یاز اعمال تجار  تاجر باشد   یاگر از سو صدور سفته   :709نکته 

 .سفته نیز همانند برات، قابل ظهرنویسی است و مقررات برات در ایم مورد نیز جاری است  :710نکته 
  کننده پرداخت وجه سفته را مطالبه کند و    م یاز مسؤول  هرکداماز  تواند  می  ه سفته دارنده ی در صورت عدم تأدبر مبنای مسؤولیت تضامنی،   :711نکته 

 خود را دارد.  ی قبل یاد یحق رجوع به ا

 

 مسؤولین سفته 
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مست صادرکننده سفته:  یمسؤول :712نکته  هر صورت  در  و  است  سند  نهایی  مسؤول  به  ؤوصادرکننده  دارنده  اگر  حتی  و  دارد  پرداخت  لیت 

دارنده باشد  نشده  اسناد تجاری حاصل  مادام که مرور زمان دعاوی  باشد  نکرده  قانونی خود عمل  علیه صادرکننده طرح  می   سفته  ی وظایف  تواند 
 دعوی نماید. 

وجه را نپردازد، دارنده    سررسیددر    صادرکنندهچنانچه    ی عنی  . ت پرداخت استیمسؤول  یس سفته دارا یظهرنونویس:  مسؤولیت ظهر :713نکته 

 خود عمل کرده باشد.  ی ف قانونی نکه به وظا یکند مشروط بر ا یدعو ی اقامه   249تواند در اعمال ماده ی ه میپس از اعتراض عدم تأد

ست  یت مواعد شرط ن ی م مسؤول رعایمراجعه به ا   ی صادرکننده سفته باشد، همچنانکه برا عنه ضامم،  مضمون   اگر  ت ضامن:یمسؤول :714نکته 

 . ستی ت مواعد شرط نیز رعایمراجعه به ضامم آن ن ی برا
برایظهرنو  ، عنه ضاممچنانچه مضمون   :715نکته  باشد  به ظهرنو  ی س  رعایمراجعه  استی س  ن  یبرا   پس  .ت مواعد شرط  او  به ضامم  ز  یمراجعه 
 . ت مواعد شرط استیرعا

 . اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون هیچ قیدی امضاء نماید ایم امر ظهور در ضمانت دارد :716نکته 

 سفته:   یف دارنده یوظا :717نکته 

  یکظرف    یاقدام مقتض  309و    274  مواد با توجه به    عندالمطالبه  یهاو در مورد سفته   280  مطابقمروز    10ظرف    تأدیهعدم    اعتراض   .1

 سفته  صدورخ یاز تار  سال 

 ه یاعتراض عدم تأدخ ی از تار سال دوا  ی یکظرف   یدعو ی اقامه .2

باید از طریق اظهارنامه به متعهد ابالغ شود و زمان محاسبه   یمطالبه   :718نکته  از تاریخ ابالغ اظهارنامه به    ی وجه سفته عندالمطالبه  واخواست 
 شود.می  مدیون محاسبه

دارنده   یدارنده   :719نکته  مواد    یا کاهل:  رعا  286و    274که  را  نمیق.ت  برا  یا سفته   یعنیکند  ی ت  مقرر  مواعد  در  دارد  که  به    ی را  پرداخت 
 . ها و ضامم را نداردس یمراجعه به ظهرنو م موارد حقّی کند که در ای نم ی ا در موعد مقرر اقامه دعویدهد و ی ارائه نم علیهمحال 

 

 چک 

 .کندمی  به دیگری واگذار  جزئا یا   کال دارد  َعلَیهحالٌ م  وجوهی را که در نزد  ، است که به موجب آن صادرکننده  اینوشته چك   :720نکته 

 شود.می  محسوب حالچك سندی   بر طبق قانون تجارت  :721نکته 

 .تواند در وجه حامل باشدمی  صدور چك همانند سفته و برخالف برات   :722نکته 

 امکان دارد.  صادرکننده  یامضا صدور چك برخالف برات و سفته فقط با   :723نکته 

 تواند بانك نباشد. ی در چك م َعلَیهحالٌ م  ، قانون تجارت طبق. باشد بانک د  یبا َعلَیهحالٌ م  ، چك صدورطبق قانون  :724نکته 

 .شودمی  محسوب عیبَتَ  تجاریِ عمالِأست و اگر از طرف تاجر در امر تجاری صادر شود از  ین ی عمل تجار  ،صدور چك :725نکته 

 .ثبت اسناد ی ق اجرایداشتم، اقدام از طر یفر یک یم خواسته، جنبه یتأم صدور :  است و مزایای آن عبارت است از  االجراسند الزم چك  :726نکته 

ا نکند در  یخود عمل کند    ی ف قانونیسند است و چه دارنده به وظا  ی ون اصلیچك مد  ی کنندهصادر  چک:  ی ت صادرکننده یمسؤول :727نکته 

 . کننده را داردمراجعه به صادر حقّ ، دارنده ،هر حال

کننده  ه صادریچك عل ۀدارند یبرود، دعو م یاست از ب َعلَیهحالٌ م که مربوط به  یچنانچه وجه چك به سبب 315 یمطابق قسمت آخر ماده  :728نکته 
 . ستیز در محکمه مسموع نین

عدم پرداخت    ی چنانچه چك منجر به صدور گواه  ی عنی  . ت پرداخت استی مسؤول  ی س چك دارا یظهرنوس چک:  ی ت ظهرنویمسؤول :729نکته 

 .س را داردیه ظهرنوی عل یدعو ی اقامه  ل عمل کرده باشد، حقّ یذ یف قانونیکه به وظا یچك در صورت یگردد، دارنده 
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که ظهر چك را امضاء و    فردی   .باشدمی  خالف اصل  وکالت در وصولشود و  می   محسوب  ظهرنویسی جهت انتقال   ،چك  هرَِظ  ی امضا   :730نکته 
 . باشدمی  صادرکننده   مسؤولیت کیفری نخواهد داشت زیرا مسؤولیت کیفری فقط مختصِّ ، به دیگری منتقل نموده است

 چک:   یف دارنده یوظا :731نکته 

 ( ت.ق  317و  315 مطابق مواد) چك  صدورخ ی ماه از تار 4 و روز  45  ،روز 15ظرف  عدم پرداخت یگواه اخذ .1

 ( ق.ت 314و   287و   286 موادمطابق )چك   برگشت خ یسال از تار  دوا یسال  یكدر ظرف   یدعو ی اقامه .2

 . س را نداردیه ظهرنوی عل یدعو ی اقامه ف فوق عمل نکند حقّیاز وظا  ی کیچنانچه دارنده به 

 . ا مهر کندی ءرا امضاد ظهر آن  یکند )دارنده(، بایافت م یکه وجه چك را در یکس  :732نکته 

 . مسافرتی و شدهتضمیم  ،شدهتأیید ،عادی: انواع چک :733نکته 

  دولتی و خصوصی داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور   های بانك  ی صادره عهده  های چك   ،مشمول قانون صدور چك  های چك :734نکته 
 . باشدنمی مالی و اعتباری مشمول قانون صدور چك  مؤسسات الحسنه و قرض  هایصندوق باشند و صدور چك از  می

یه صادر نمود مشروط بر  یاجرا  ، از طریق اجرای ثبت  چک   ی صادرکننده توان فقط علیه  می   باشد و می  االجرا حکم سند الزم   چك در   :735نکته 

 دسترس باشد. صادرکننده در حدود عرف بانك داری از طرف بانك تأیید شود و مالی از صادرکننده در   یآنکه مطابقت امضا 

از دایره اجرای ثبت اسناد و امالك در  ی اظهار داشته که درخواست صدور اجرا  25/3/82  –  1213/7حقوقی در نظریه شماره    ی اداره  :736نکته  یه 
 . باشدنمیمورد چك مقید به مهلت معیم 

 : معایب اجرای ثبتی :737نکته 

اجرائ  یحقّ  االجرااالجرا: حقّحقّباالی    ۀ هزین  .1 بابت  از  به صورت پول که دولت  مبلغ مورد    گیردی م  یاسناد رسم  ۀ یاست  پنج درصد  که 
 اجراست. 

نامۀ  به عبارت بهتر، مطابق اصالحات آییم   .شودنمی مسترد    ،هزینه  ،یهیشدن از طریق اجرای ثبتی و پس از ابالغ اجرامنصرف   صورت  در  .2 
اسناد رسمی الزم  انصراف، چك می   ۀدارند  ،س از صدور اجرائیه پ ،  98االجرا در سال  اجرای  اداره ثبت    تواند ضمم اعالم  از  را  گواهی الزم 

 .گردداالجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه می درخواست نماید. در ایم صورت، اگر اجرائیه ابالغ شده باشد، حقّ 

  های محکومیت قانون نحوه اجرای    2که مالی از وی در دسترس نباشد و معسر هم نباشد در اجرای ماده    صورتی   یه درلََعمحکومٌ   حبسِ  .3 
االجراء و  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم آئیم » چراکه در    چنیم اقدامی نمود  توان نمی مالی مختص اقدام دادگستری است و با اجرای ثبتی  

عملیات   از  شکایت  به  رسیدگی  پیش 98اصالحی  ؛  87مصوب  )  «اجرائیطرز  حبس  اجرای  (  نحوۀ  قانون  »در  اما  است  نشده  بینی 
 بینی شده است. ( پیش 1394های مالی« )مصوب محکومیت 

 سایر مسؤولیم را از ایم طریق تعقیب نمود.  توان نمی از طریق اجرای ثبتی فقط علیه صادرکننده امکانپذیر است و   اقدام .4

 : مزایای اجرای ثبتی :738نکته 

 به تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم ندارد.  نیاز .1

 . حقوقی و کیفری دارد اقامۀ دعوایزمانی بسیار کمتری نسبت به   مدت .2

زمان با اعالم جرم علیه صادرکننده برای وصول وجه چك از طریق  تواند هم می   ثبتی به موازات تعقیب کیفری ایرادی ندارد و دارنده  اقدام  .3
 . ثبت اقدام نماید ی اداره 

نمایندگی  صورت  در  .4 به  اجرا  صادرکننده،  صدور چك  و  مسؤول هستند  متضامناً  بریو صاحب حساب  آنها  علیه  تضامم صادر   یه    اساس 
 .شودمی
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را مطالبه  ماً و به طور متعارف دارنده در جهت وصول متحمل شده است  یوارد شده که مستق  یهانه یه خسارات و هزی تواند کلی دارنده م :739نکته 
 کند.

 . دهدنمی به آن ترتیب اثر  بانک که شرطی برای پرداخت در چك درج شده باشد  صورتی در :740نکته 

بانك کاشف از وقوع جرم  شود و عدم پرداخت آن از طرف  ی محقق م  خ صدور چکیتارك جرم ساده است و از ی صدور چك بالمحل   :741نکته 

 شده دادگاه محلی که چك در آنجا برگشت خورده است صالح است. برایم در مورد جرم واقع بنا در زمان صدور است.
به مازاد گواهی عدم    صورتی  در  :742نکته  نموده و نسبت  که موجودی حساب کمتر مبلغ چك باشد بانك مکلف است همان میزان را پرداخت 

 . پرداخت صادر نماید

 :مجازات صدور چک بالمحل   :743نکته 

 . ماه 6حبس تا  ال باشدیمیلیون ر 10کمتر از چك  مبلغ .1

 . سال 1ماه تا  6حبس از  ال باشد یمیلیون ر  50میلیون تا   10از چك  مبلغ .2

 . سال 2سال + ممنوعیت از داشتم دسته چك به مدت  2تا  1حبس از  ال باشدیمیلیون ر 50بیش از چك  مبلغ .3

با علم به مسدود صدور چ  :744نکته  حبس(    سال  2)  مجازات در حکم صدور چك بالمحل است و به حداکثر    ،بودن حسابك از حساب مسدود 
 . شود و ایم جرم غیر قابل تعلیق است می  محکوم

کیفری :745نکته  تعقیب  زما   تاریخ    ماه  6  :مرور  +    صدور چکاز  پرداخت  عدم  گواهی  اخذ  تاریخ    6برای  از  گواهی عدم  ماه  اخذ 

   .ی کیفریا برای طرح دعو  پرداخت

 . دعوی کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی جهت وکالت در وصول باشد طرحِ کسی که چك پس از برگشت به وی منتقل شده حقّ  :746نکته 

 باشد. می  جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی جرم صدور چك بالمحل ، قانون صدور چك 12طبق ماده   :747نکته 

نقدی وجود شود و مجوزی برای اخذ یك سوم جزای  می   صادر  قرار موقوفی تعقیب در ایم جرم با گذشت شاکی در حیم رسیدگی    :748نکته 

 . نخواهد داشت

شود و  می  تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اعالم رضایت شاکی با درخواستِ  :749نکته 
 . نمایدمی  حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب ، قانون صدور چك 12ایم دادگاه پس از انطباق مورد با ماده 

تواند در حیم طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نماید و دادگاه مکلف است به آن  می  ی شاکیبه صورت کلّ  :750نکته 
دهد متهم  برائت  بر  حکم  اگر  حتی  نماید  صادر  مقتضی  حکم  و  مادۀ    ، پس  .رسیدگی  »  14مطابق  و  ی م  یشاکق.آ.د.ك  ضرر  تمام  جبران  تواند 

ب قرار  یپس از آنکه متهم تحت تعقق.آ.د.ك »  15« به موجب مادۀ  .از جرم را مطالبه کند  یناش  الحصولِ ممکم   و منافعِ  ی عنو و م  ی ماد  یهاان یز

تا  م کند و  یتسل  ب ی به مرجع تعقوست به پرونده  یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پیر  یتواند تصوی ده از جرم میدان یگرفت، ز

اینکه:  قانون اخیرالذکر آمده    16که در مادۀ  توجّه  « و نکتۀ قابلکند  دادگاهم  یرا تسل  ا  خود یدادخواست ضرر و ز،  یدادرس  ختم   اعالماز    قبل

پس از    یخصوصی ست، مگر آنکه مدع ین  یفریمذکور قابل طرح در دادگاه ک  یدعوا  اقامه شود،  یان ابتدا در دادگاه حقوقیضرر و ز  یهرگاه دعوا»
دادگاه حقوق  ی اقامه دعو متوجّیدر  واجد جنب ،  که موضوع  ا ین  ی فریک  ۀه شود  در  که  است  بوده  میز  استرداد دعوی م صورت  با  دادگاه  یتواند  به   ،

ر مواجه  یبا تأخ  یاز جهات قانون  یبه جهت  یفریمطرح و صدور حکم ک   یفریان ابتداء در دادگاه کی ضرر و ز  یاما چنانچه دعوا  ،مراجعه کند  یفریک
  ینه دادرسیقبالً هز  یخصوصیمراجعه کند. چنانچه مدع   یان به دادگاه حقوقیضرر و ز  ۀمطالب   ی، برا یتواند با استرداد دعویم  یخصوصیشود، مدع 

، در  یفر یک  یدادگاه مکلف است ضمم صدور رأ »  همیم قانون:  17« و نهایتاً به موجب مادۀ  ست.یبه پرداخت مجدد آن ن  یاز یرا پرداخته باشد ن
قات  یان مستلزم تحقیبه ضرر و ز   یدگیصادر کند، مگر آنکه رس  یمقتض  یز طبق ادله و مدارك موجود رأین  یخصوصی ان مدع یخصوص ضرر و ز

 « .دینمای م یدگ یان رسیضرر و ز ی را صادر و پس از آن به دعوا  ی فریک ی م صورت، دادگاه رأ ی شتر باشد که در ایب

 .خواهد بود خارج از نوبترسیدگی به دعاوی چك فوری و   :751نکته 

 :باشدنمی موارد صدور چك بالمحل که قابل تعقیب کیفری    :752نکته 
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 سفید امضاء  چك .1

 مشروط  چك .2

 بابت تضمیم یا تعهد باشد.  چك .3

 . وعده دار و چك بدون تاریخ چك .4

 ادعای مفقود یا سرقت شدن یا جعل چك   :موارد امکان صدور دستور عدم پرداخت و اقدامات متأخر بر آن  :753نکته 

 کند.می گواهی عدم پرداخت صادر و به دارنده تسلیم ،ایم صورت بانك با قید دلیل عدم پرداخت چك در :754نکته 

 . هفته در مراجع کیفری طرح دعوا نموده و گواهی مخصوص به بانك ارائه دهد یكدهنده مکلف است ظرف دستور :755نکته 

 . داری نمایدچك را در حساب مسدودی نگه  وجه ،دهندهدر مراجع قضایی یا انصراف دستور بانك مکلف است تا تعییم تکلیف نهایی :756نکته 

تواند علیه  می   دارنده   عالوه  به. را وصول نماید  تواند به بانك مراجعه و وجه چكمی   دارنده   ،هفته  یكدرصورت عدم طرح شکایت پس از   :757نکته 

کلیه خسارات    7دهنده معلوم شود عالوه بر محکومیت دستور دهنده به حبس مقرر در ماده  خالف ادعای دستور  اگر  دهنده شکایت نماید، دستور

 . را مطالبه کند  وارده

 .نماید جعل متوقف نمود مگر آنکه بانك ادعای  توان نمی شده و مسافرتی را تضمیم  های چك پرداخت  :758نکته 

  خالف برات و سفته( صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت   بر: )صدور چك بالمحل به نمایندگی و وکالت از شرکت   :759نکته 
 . باشندمی

 . باشدمی  سال پنج مرور زمان دعاوی راجع به اسناد تجاری   :760نکته 

 قراردادهای تجاری 

 داللی

تابع احکام وکالت    ی ق.ت در موارد سکوت قانون تجارت، عقد دالل  335را به موجب ماده  یز است زیو جا  ییرضا   ی عقد  ی داللقرارداد   :761نکته 
 . است
م  یل باشند ا یتوانند هر زمان که مایم م یك از طرفیم هر  ی شود و همچنی م عقد منفسخ میك از طرفیبه فوت و حجر هر    ی قرارداد دالل :762نکته 

 بکنند. قرارداد را فسخ  
 ك مال، یم است نه تملی متعامل  ی جاد تعهد برا ی ذات آن ا یاقتضا ی عنی  .یاست عهد  یعقد یدالل :763نکته 
ا  یانعقاد قرارداد   یگرواسطه  ی ی آمر برا نده یدالل در واقع پس از انعقاد عقد، به عنوان نما می بنابرا  .است  ی تجار ی های ندگیجزو نما یدالل :764نکته 

 کندی دا کردن طرف معامله اقدام میپ
 گردد.ی شود و آمر ملزم به پرداخت اجرت می انعقاد عقد م  یگرا واسطهیدا کردن طرف معامله  یم قرارداد دالل متعهد به پی با انعقاد ا :765نکته 
  ی را قرارداد داللیست زیم اجرت در قرارداد موجب بطالن عقد نیی، عدم تعیوجود معوض بودن قرارداد دالل  با   . است معوض  ی عقد  یدالل :766نکته 

م  یی شود و در صورت عدم تعی م اجرت، سبب بطالن قرارداد نمیی سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است و در وکالت عدم تعدر موارد  
دالل تابع قرارداد است به شرط    اجرت   م اجرت شرط صحت قرارداد است.ییگردد برخالف اجاره که در آن تعی المثل مل مستحق اجرتیاجرت وک

 تجاوز نکند.  نامهم یی آدر   آنکه از تعرفه مقرر
 کرده باشند.  ی م قاعده تراضی م )آمر و طرف مقابل او( برخالف اینکه طرفیآمر است مگر ا  ی بر عهدهپرداخت اجرت دالل اصوالً  :767نکته 
با :768نکته  ات مربوط به  یم را از جزییصداقت رفتار کند و ملزم است طرف  ی انعقاد عقد از رو   یگرا واسطه یدا کردن طرف معامله  ید در پیدالل 

 خود مسؤول جبران خسارات وارده است.  ی ر در انجام تعهد قرارداد یارتکاب تقص  یم صورت به واسطه ی ر ایمعامله آگاه سازد در غ 
ارزش    :769نکته  به واسطه   ی ا جنس مالی دالل ضامم و مسؤول  ا  باشدیرد نمیگی او مورد معامله قرار م  یکه  ر کرده  ینکه ثابت شود تقصیمگر 
 . است
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 . جه استی شود، تعهد به نتی است که ضمم انجام معامله به او سپرده م  یا اسناد یا و یت دالل در خصوص اشیمسؤول  :770نکته 
ی او منعقد  که به واسطه یاز عقد یتعهدات ناش ی ی اجرانمونه منعقد شده باشد دالل ملزم است نمونه را تا خاتمه  ی چنانچه معامله از رو :771نکته 

 ف معاف کنند. ی م تکلی آمر و طرف مقابل او دالل را از ا  یعنی نکه دو طرف قرارداد یکند مگر ا یشده نگهدار 

 شود:ی م مبادله میم طرفیاست که ب ی اسناد  یامضا ر مسؤول صحت و اعتبار یط زیشرا اجتماعدالل در صورت  :772نکته 

 ی دالل منعقد شده است. باشد که به واسطه   یا جات مبادله شده راجع به معامله و نوشته  اسناد  .الف

نکه  یمقابل نه ام کند به طرف یم بدهد به دالل و دالل تسلیاز طرف یکیسند را   یعن ی .م مبادله شودیم طرفی ق دالل بیجات از طراسناد و نوشته . ب

 ماً خودشان سند را مبادله کنند. یم مستقیطرف

 اند. دالل معامله کرده یباشد که به واسطه  ی مربوط به اشخاص ما یمستقجات اسناد و نوشته   یامضا . ج

با و  ی تعهدات در قرارداد  ی م مسؤول اجرا ی ست و همچنی کنند نی که به وساطت او معامله م  ی دالل ضامم اعتبار اشخاص :773نکته  ساطت او  که 
 ها را ضمانت کرده باشد. از آن  ی کیا ینکه هر دو طرف معامله و  یباشد مگر ای منعقد شده نم

اال    م امر را به طرف مقابل اطالع دهد و ید ا یم باشد با یا سه ینفع  یاو انجام گرفته ذ  یکه به واسطه   ی اکه در معامله   یدالل در صورت :774نکته 
 شود.ی ال محکوم میر 3000تا  500از  ی نقد  یباشد مجرم است و به جزای نکه مسؤول جبران خسارت میعالوه بر ا 

عقد است اعم    ی م باشد در هر حال با آمر متضامناً مسؤول اجرا یا سه ینفع  یآن شده است ذ ی که واسطه  ی ا که دالل در معامله   ی در صورت :775نکته 
 ا نه. یم نکته را به طرف مقابل اطالع داده باشد ی نکه ایاز ا
در    یم در منعقد شدن قرارداد دارد ول ی رمستقینفع بودن دالل نفع غ یم است که در فرض ذی م بودن دالل در معامله ایسه نفع و  یتفاوت ذ :776نکته 

 شود.ی ع به او منتقل می ت مبی از مالک ی شود به عنوان مثال بخشی م میاز عقد سه  یم بودن دالل در آثار ناشیفرض سه 
و    یط شکل یث شرایاز ح  یدالل  دفتر  . کند  ی م و نگهداریتنظ  یگر به نام دفتر داللیدفتر دك  ی  یدالل ملزم است عالوه بر دفاتر تجار  :777نکته 
  ی ز ملحق به کسبه یجزء باشد دالل مزبور ن  یم کسبه ی اگر شغل دالل مخصوص به معامالت ب ی است ول ی تابع مقررات راجع به دفاتر تجار  یمیتنظ

 ست. یف مختص تجار نی جزء بوده و مکلف به انجام تکال
ونقل داشته  به حمل   یبکند هم مثالً تصد  یهم دالل  یعنی  .اشتغال داشته باشد  یر موضوعات تجار یبه سا  یتواند عالوه بر داللیالل مد :778نکته 

 ی مختلف داللی کند. باشد یا در چند رشته 
 . و وساطت او تمام شده باشد یی شود که معامله به راهنمای افت اجرت میمستحق در یدالل زمان :779نکته 
آمر و شخص یم تفسیا   با   .شود که بیم دو طرف منعقد گرددی تمام م  ی معامله زمان :780نکته  از آنکه  آمر معامله    یر، پس  با  که به وساطت دالل 

 گردد.ی شود و دالل مستحق اجرت می را منعقد کردند معامله تمام م موردنظرکند قرارداد یم
قرارداد  :781نکته  و    یچنانچه  اقاله  منعقد شده  با وساطت دالل  بیکه  از  بر اجرت  نمی ا فسخ شود استحقاق دالل  ا ی م  نکه فسخ شدن یرود مگر 

 ا ترك فعل دالل باشد. یقرارداد مستند به فعل 
  ی راا بیگردد که به موجب قانون ممنوع است    یاانجام معامله   یواسطه   یچنانچه شخص  یعنی   .معامالت ممنوع فاقد اجرت است  یدالل :782نکته 

 دا کند مستحق اجرت نخواهد بود. یباشد طرف معامله پی که قانوناً ممنوع م یا معامله 
که در    ی اء و اسنادیاش  یا به طور کلینسبت به مال موضوع معامله    یا مخارج دالل یوصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت    یدالل برا   :783نکته 
 .ونقلحمل  یکار و متصد العملحق برخالف ار اوست در مقابل آمر حق حبس ندارد  یاخت
  ی هانه یمخارج و هز  ی عنیباشد  ی انجام تعهد خود متحمل شده نم  ی که برا  یافت مخارجیکار، دالل اصوالً مستحق درالعمل برخالف حق :784نکته 
آمر    ی بر عهده که مخارج    دالل و آمر توافق کنند   یعنی   . کرده باشند  یم تراضیم برخالف ا ینکه طرفیخود دالل است نه آمر مگر ا  یبر عهده   یدالل

 محل دالل را مستحق مخارج بداند.  ی نکه عرف تجاریا ایباشد 
  ی نامه نکه اجازه ید مگر ای م معامله را اجرا نمایا تعهدات طرفیم کند  ی ه دیا تأدی م معامله قبض وجه  یاز طرف  یکی تواند از طرف  ی دالل نم :785نکته 

 د مخصوص و مکتوب باشد. یگردد بای ا قبض وجه اعطا میم  ی دالل جهت پرداخت د ی که برا  یااجازه  . مخصوص داشته باشد
  ی بورس   ی مظنه   یا کاال دارا یبه دالل عرضه کرده باشد    ی نیمت معینکه آمر فروش کاال را به قیدالل از معامله با خود ممنوع است مگر ا :786نکته 
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 باشد. 
در    یها دو نفر باشند هر کدام مستحق دالل اگر دالل   می بنابرا  .هر داللده نه حق  یم گردیی نامه تعم ییزان مذکور در آیبه م  یحق دالل :787نکته 

 م خواهد شد. ی م آنها تقسی نامه بم یی حدود تعرفه نخواهد بود بلکه حق مزبور در آ
 

 ی کارالعمل حق 

 . مقررات وکالت است ز است و در موارد سکوت قانون تجارت تابع یجا  یاست و مانند عقد دالل  ییاست رضا  یقرارداد  یکار العملحق :788نکته 
م  ییو برخالف اجاره عدم تع   ی کار اجرت بپردازد البته مانند داللالعملد به حقیرا آمر با یو معوض است ز  ی عهد  ی قرارداد   ی کار العملحق :789نکته 

 المثل خواهد بود. کار، مستحق اجرت العملم صورت حق ی ست و در این  یکار العملقرارداد حق ی اعتباری اجرت سبب ب
م خصوص مطرح یدر ا   یی رسمتعرفه  یشود و برخالف داللی م مییم تع یطرف  ی تراض  بر اساس   یکار العملدر قرارداد حق   م اجرتییتع :790نکته 

 ست. ین
واسطه    یندگینما  ی کارالعمل در حق :791نکته  دیبا  عبارت  به  استیا  ناقص  توسط حق  ی عنی  .گر  قرارداد  انعقاد  برا العمل با  و  یاص  یکار  ل حقوق 

انجام    ی ف مزبور را در ازاینده حقوق و تکالیی دوم نماد و سپس در مرحله یآیکار به وجود مالعمل حق  یاز قرارداد ابتدا به عهده و برا   یتعهدات ناش
 کند. یرالذکر منتقل میل( آمر به شخص اخی)اص  یله یبه وس ی تعهدات قرارداد

شود خود او در برابر طرف قرارداد مسؤول انجام  ی م امر موجب می همکند و  ی ل به اسم خود قرارداد منعقد میکار برخالف وکالعملحق :792نکته 
 باشد.  ی تعهدات قرارداد

را    ی گر یمتعلق به شخص د  ی کاال   یفات گمرک یشود که تشری اطالق م  یا حقوقی   یقیبه شخص اعم از حق  ی کار در امور گمرکالعملحق :793نکته 

 باشد. ی م وکالت  یدر امور گمرک یکار العملت حق یفوق ماه توجه به مراتب با  . به وکالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد

عنوان   :794نکته  به  شخصی  پذیرفته  العملحق هیچ  گمرك  در  پروانه   شودی نمکار  اینکه  ا  ی مگر  اداره   می مخصوص  از  را  گمرك    ی شغل  کل 
 . تحصیل نموده باشد

 . فقط یك سال از تاریخ صدور آن است  یکار العملحق  یاعتبار پروانه مدت  :795نکته 

از انقضاء مدت و یا پرداخت بهای تمبر پروانه و    قبل  دی بادر گمرك باشد    یکار العمل حق  ی مایل به ادامه  ،پروانه  یدر صورتی که دارنده   :796نکته 
 . تمدید آن را از گمرك صادرکننده پروانه تقاضا کند کاری  العمل حقتسلیم دفتر مخصوص 

 دهد مطلع سازد. یانجام معامله صورت م ی که برا  ید آمر را از اقدامات یکار باالعملحق :797نکته 

باالعملحق :798نکته  رعای کار  را  آمر  دستورات  معامله  انعقاد  در  کندی د  برا   م ی بنابرا  .ت  آمر  قید  یخر  یاگر  مال  فروش  باشد، یی تع  یمتیا  کرده  م 
کرده و    یشتر از دستور آمر تخطیز از ضرر بیپره  ی نکه ثابت کند برا یمت منعقد کند مگر ایم قی شتر از ای ا بی تواند معامله را به کمتر  ی کار نمالعملحق

 ر نبوده است. یپذکسب اجازه به موقع از آمر امکان 

 د گردد، متعلق به آمر خواهد بود.یا که ع  یاز معامله هر سود  می بنابرا . کار ممنوع استالعملحق ی کسب سود از قِبَلِ معامله برا  :799نکته 

وارده به آمر    یهاان یم صورت مسؤول جبران زیر ایقسط دهد و در غ شی معامله پ  یا برا ی ه معامله کند  ی د به صورت نسیکار نباالعملحق :800نکته 
 . نکه آمر دستور مخالف دهدیمگر اه است ی نس یکار مجاز به معامله العمل م صورت حقی ه در عرف معمول باشد که در اینکه فروش نسیاست مگر ا

نکه آمر صراحتاً معامله با خود را به او اجازه داده باشد  یتواند مال خود را به آمر منتقل کند مگر ای د است نمیکار، مأمور به خرالعمل حقاگر  :801نکته 
ای قیا  معامله  موضوع  مال  بورسینکه  بازاری  ی مت  باشد   ی ا  فرضی ا  در   .داشته  در  صورت  موضو  یم  مال  قکه  معامله  بورس یع  چنانچه    یمت  دارد 

 ه کند.یمت زمان انجام وکالت را به آمر تأدیا به اصطالح قانون تجارت قیمت زمان معامله با خود ید قیکار با خود معامله کند با العملحق

 اجرت و مخارج را خواهد داشت.  یکه مجاز به معامله با خود است با خود معامله کند حق مطالبه  یکار در موارد العملکه حق  یدر صورت :802نکته 
اجرا العملحق :803نکته  مسؤول  آمر  مقابل  در  ن   ی کار  مقابل  طرف  مسؤول  ی ا  به  . ستیتعهدات  آمر  مقابل  در  باشد،  فروش  مأمور  اگر  که  معنا  م 

 کار را مسؤول قلمداد کند. العمل محل حق ی ا عرف تجار یضمانت کرده باشد   نکه از طرف مقابلی مت معامله نخواهد بود مگر ایپرداخت ق
باشد مگر ایافت اجرت میمستحق در  ی زمان  369کار به موجب ماده  العملحق :804نکته  اجرا شده  ایشود که معامله    ی م امر تراض ی نکه برخالف 
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 قرارداد مستند به فعل آمر باشد.  ینکه عدم اجرا یا ایکرده باشند  
مستحق   شدهانجام کار متناسب با اقدامات  العمل ا ترك فعل آمر باشد، حقیر از فعل  یغ  یگر ینشدن قرارداد مستند به اسباب د  چنانچه اجرا :805نکته 
جعاله در قانون مدنی که اگر اجزاء مقصود باالصاله باشند و جعاله منحل شود، عامل به میزان عمل خود    همانند   .مشروع(  یفا یالمثل است )استاجرت

 . مستحق اجرت است 
 که متحمل شده است در مقابل آمر حق حبس دارد برخالف دالل. ی اجرت و مخارج  یمطالبه  یکار برا العملحق :806نکته 
مالعملحق :807نکته  مخارجی کار  برا  ی تواند  که  نما  ی کارالعمل انجام حق   ی را  مطالبه  آمر  از  آمر    م ی همچن  .د یمتحمل شده  نفع  و  به حساب  اگر 

کرده    یم برخالف آن تراضینکه طرفیمگر ا  یخالف دالل  تواند از آمر مطالبه کند بری م مبلغ را اصالً و منفعتاً می پرداخت( داده باشد اش یمساعده )پ
 کار باشد.العمل حق ی عهده نکه توافق کنند مخارج بر یا  یعنی  .باشند
از قرارداد    ی د تعهدات ناشیل محسوب شده و بایکند اصی کار به نام خود معامله مالعملکار و طرف قرارداد، چون حق العملحق   یدر رابطه  :808نکته 

 ل است. یم جهت تعهد او مانند تعهد اصی را اجرا کند و از ا

ب :809نکته  جاب  یو اگر منافع آمر اتواند  ی کار مالعمل فروش ارسال شده حق  یکار برا العمل رود که نزد حق  یاالتجاره ع مال یم فساد سریاگر 

 او به فروش برساند.   ینده یا نما یالتجاره در آنجاست که مال  یالعموم( محلیالعموم )نه اجازه مدع ی مدع  اطالعالتجاره را با است مال  کند مکلف 
 

 تصدی به حمل و نقل 

  ی عنی  .به مقصد برساند   ی ب و نقصیچ ع ی شود محموله را بدون هی و نقل در قانون تجارت با انعقاد قرارداد، ملزم و مکلف م  حمل  ی متصد :810نکته 
 . جه استیب و نقص در قانون تجارت، تعهد به نتی در خصوص به مقصد رساندن محموله بدون ع  یتعهد متصد 

 ر است: یت به شرح زی از مسؤول  یت متصد یاسباب معاف :811نکته 
 وب و ناقص شدن محموله، مربوط به جنس محموله است. یا معیشود که تلف  ثابت الف.

 ه است. یالا مرسلی کنندهارسال ر یب و نقص محموله، مستند به تقصی ا ع یکه ثابت شود تلف  ی در صورت. ب

 داده است.  یه به متصد یالا مرسل یکننده بوده است که ارسال   یماتیاز تعل  یب و نقص، ناشیا ع یثابت شود تلف . ج

توانسته از حدوث آنها  ی ز نمیونقل مواظب و محتاط نحمل  ی چ متصدیه است که هیب و نقص محموله، مربوط به علل قهری ا ع ید.ثابت شود تلف  
 کند.  یریجلوگ

را مأمور حمل   یگر یشخص د  یعنید،  یواگذار نما   یگر یشخص د  ونقل پس از انعقاد قرارداد حمل کاال را بهحمل   یکه متصد   یدر صورت :812نکته 
ز وارد شود  به محموله خسارت  زمان حمل  و در  به متصد یدان یکاال کند  دارد و نم  ی ده صرفاً حق رجوع  را  قرارداد  را طبق  ی طرف  تواند خسارت 

به حمل و نقل طبق قواعد مسؤولیت مدنی در مقابل مالك مسؤول    مأمورکه مأمور به حمل است مطالبه کند ولی    یقرارداد حمل و نقل از شخص
 است. 

ده  یدان یبه ز  آنچه که ان )شخص مأمور حمل کاال( جهت مطالبه و وصول  یتواند به عامل زی ان میونقل پس از جبران زحمل  یمتصد   :813نکته 
 پرداخته رجوع کند. 

 ت: ی لت از مسؤویموارد معاف

 . شودی فاسد م  ی زند یا ماهی خشکبار کرم م  مثالً  .از جنس خود کاالست  یاوقات خسارت ناش  ی بعض  ه از جنس کاال:یخسارات ناش :814نکته 

حمل آنها تعهد   یونقل برا حمل  ینکه متصد یکند مگر ای جاد نمی ونقل احمل  یمتصد یبرا   یتیم گونه خسارات مختص خود کاالست، مسؤولیا چون 
 فرستاده باشد. یعاد  یهاون یونقل آن را با کامحمل  یحمل شود متصد  ی خچالی ون یبا کام ی ماه یستیاگر با   مثالً .کرده باشد ی مخصوص

با  یفرستنده  ه:یالا مرسل یکننده  ر ارسال ی از تقص  ی خسارات ناش  :815نکته  به نحو مناسبی کاال  اگر    می بنابرا  .کند  یبند عدل   ید کاال را 

 . 381ست مگر در مورد ماده یونقل مسؤول نحمل  یجه شکسته شود، متصد ینشود و در نت  یبند درست عدل  یشکستن ی کاال
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ا گوشت  ی یدهد ماهی نکه هوا گرم است فروشنده دستور میمثالً با وجود ا ه:یالا مرسل یکننده مات ارسال یاز تعل یخسارات ناش  :816نکته 

نکه  یا ا یند  یجه کاال خسارت ببیاست دستور حمل بدهد و در نت  یو طوفان  ینکه هوا بارانیا با وجود ایفرستاده شود    یه عادی ل نقلیوسا  یله یبه وس
م شده است بگذارد و در  یی که از طرف آنها تع یرنده کاال را در محل مخصوص یا گیدن به مقصد طبق دستور فروشنده یا بعد از رسیکاال قبل از حمل 

 ندارد.  ی تیونقل مسؤولحمل ی ند متصد یخسارت ببجه کاال ینت

م :817نکته  منفسخ  خود  به  خود  قرارداد حمل  تلف شود  محموله  غ   یاجرا   چون   .شودی اگر  میقرارداد  فرقی ا  در  .گرددی رممکم  باره  کند  ینم   یم 
ای ا مسؤولیقانوناً مسؤول جبران خسارت باشد و    ی متصد از تعهدات  یشدن طرف  یبر انفساخ قرارداد    اثر   . نباشد  یو   یعهده   برم امر  ی ت  م قرارداد 
 د مسترد دارد. یگرفته باشد با یه حمل وجه ی بابت کرا ی که متصد ی است و در صورت ی قرارداد

مانند حقی ونقل محمل   یمتصد  ونقل:حمل   یحقوق متصد  :818نکته  ارسال   یکه مخارج  یکار در صورتالعملتواند  نفع  به  کننده در طول را 

 ه مطالبه کند. یالا مرسل ی  کنندهارسالدن محموله به مقصد متحمل شده است از یا پس از رسیحمل 

 ه حق حبس دارد. یالکننده و مرسلوصول اجرت و مخارج نسبت به محموله در مقابل ارسال یکار برا العملونقل مانند حق حمل ی متصد :819نکته 

اند  قرارداد بسته و بر اجرت توافق کرده  یکننده با متصد را ارسال یکننده است زارسال   یعهده  برونقل  حمل  یاصوالً پرداخت اجرت متصد  :820نکته 
ا با توجه به  با متصدیالنکه مرسلی و  ونقل  حمل  ی پرداخت اجرت به متصد  یبرا   یا قراردادی   یف قانونی ست لذا تکلیرارداد نونقل طرف قحمل  ی ه 

  ی عنی م محموله را به او مشروط به پرداخت اجرت و مخارج کند  یتواند تسلی ونقل محمل   ی م شود متصد یچنانچه بخواهد محموله به او تسل  ی ندارد ول
 در مقابل او حق حبس دارد. 

مرسل :821نکته  سایالاگر  و  مخارج  وجوهیه  متصد   یر  که  بابت  حمل   یرا  م  التجارهمال ونقل  تقاضا ینمای مطالبه  حق  نکند،  قبول  م یتسل  ید 

 ه امانت گذارد. یه را تا ختم اختالف در صندوق عدل یفنکه مبلغ متنازع یمگر االتجاره را نخواهد داشت مال

قرارداد    چنانچه  .ونقلحمل   یکننده و متصد ارسال   یعنیم است  یونقل در نوبت اول تابع قرارداد طرفحمل  ی زمان پرداخت اجرت متصد :822نکته 
ایطرف باشد، متصد یم در  از رس  حمل   ی م خصوص ساکت  به مقصد مستحق اجرت میپس  ارسال یشود مگر ای دن کاال  از رسنکه  دن  یکننده قبل 

 ونقل.حمل ی م صورت استرداد کاال منوط است به پرداخت اجرت متصدیآن را استرداد کند که در ا  ی عنی .محموله به مقصد رد آن را تقاضا کند
مرور زمان   م ی ا  . مقرر کرده است  سالهك یونقل مرور زمان  حمل  ی ه متصدی خسارت( عل  ی)دعو  ی ت مدنی مسؤول  ی دعو  یقانون تجارت برا  :823نکته 
  ی ت مدنیمسؤول  ی ر از دعوا یگر غ یان دیب  به   .ستی م محموله قابل استناد نیع   یمطالبه   ی زمان مذکور در دعوا  مرور  .االجرا و قابل استناد استالزم 
 کنند فاقد مرور زمان است. یونقل طرح محمل ی ه متصد ی ه علیالا مرسلیکننده که ارسال   یر دعاویسا

 

 ورشکستگی 

از حق  تجار به    فقط مختصورشکستگی  مقررات   :824نکته  اعم  غیرتاجر تحت    توقف   .ها(ی تعاون  ی و حت  هاشرکت )  یا حقوقی  یقیاست  از سوی 

رسیدگی افالس  )می   عنوان  پذ  ق.آ.د.م  512  ماده  وفق  .اعسار(شود  اعسار  دادخواست  تاجر،  نمیاز  مقررات  کسبه .  شودی رفته  مشمول  جزء  ی 
 باید درخواست اعسار کنند. ورشکستگی نیستند و 

جزء   ی کسبه .  دهد  ی ورشکستگ  دادخواست  تجارت د برابر مقررات قانون  یباشد بای م  یدادرس  ی نهیاعسار نسبت به هز  ی که مدع   یتاجر :825نکته 
 .م ماده نخواهند بودی مشمول ا

ورشکستگ :826نکته  حکم  صدور  بر شرکای شرکت:   یتأثیر  ورشکستگی    یمالزمه تضامنی،  شرکت    ی ورشکستگ  شرکت  با  قانونی 

  شریك ندارد مگر آنکه شرکت منحل شود و طلبکار به شریك مراجعه نماید و شریك از پرداخت طلب عاجز باشد و شخصاً نیز تاجر باشد و طلبکار 
 . طرح دعوی نماید و دادگاه توقف شریك تاجر را احراز نماید و حکم به ورشکستگی شریك دهد

 .ف است و استمرار عدم امکان پرداخت تا زمان صدور حکم مالك نیستصرف عدم پرداخت دیم، موجب توق :827نکته 

توان مالك توقننف می  باشد اما توقف در پرداخت دینی رامی  ی ورشکستگیضابطه  یا تجاریاعم از دیون مدنی    ون یتوقف در پرداخت د :828نکته 
باشد توقف از پرداخت سالبه بننه  مؤجلاگر دینی  جهیدرنت .غیرتجاری باشدقرار داد که مسلم و منجز باشد اعم از آنکه دیم مربوط به امور تجاری یا 

مگننر آنکننه ادعننای  باشنندینمانتفاع موضوع است و دینی هم که محل اختالف باشد و محتاج رسیدگی قضایی باشد، عدم پرداخت آن موجب توقف 
 .ورزد تاجر رد شده و دیم وی ثابت شود و تاجر از پرداخت آن و اجرای حکم استنکاف
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صورتی که تاجر از انجام تعهد مانند شرط فعلی  اما درباشد   ی توقفضابطهتواند  ینم  مانند تعهد به انجام امری یرمالیغ توقف در تعهدات   :829نکته 
انجام تعهد یعنی دادگاه حکم به  - ازای مالی آن شده باشد، محکوم به پرداخت مابهقانون مدنی 238ماده که ضمم عقد بوده خودداری کرده و وفق 

 بر توقف وی باشد. یاامارهتواند می ،استنکاف ورزد بهمحکومو پرداخت  و تاجر از تأدیه - ی متعهد داده باشدی متعهدله و به هزینهبه وسیله

اگننر تنناجر در زمننان  جهینت در .شرط پذیرش دعوای ورشکستگی، توقف در زمان معامله یا زمان سررسید بدهی است نه زمان طرح دعوا  :830نکته 
تواننند می  شننود و تنناجرمی  سررسید یا معامله متوقف باشد و پس از آن در حیم رسیدگی امکان پرداخت داشته باشد، قانوناً حکم ورشکستگی صننادر

 .شودینمالبته در رویه قضایی چنیم امری واقع  .ی اعتبار کندمتعاقباً درخواست اعاده

سال قبل از تاریخ رسننیدگی دادگنناه  10تواند یك ماه یا یك سال یا می ادای دیون است و محدودیتی ندارد وتاریخ توقف تاریخ وقفه در   :831نکته 
ق.ت پس از انقضای مدتی که برای تشخیص و تصدیق طلب   538توانند نظر خود را راجع به ایم تاریخ بیان کنند و وفق ماده  می  باشد و طلبکاران 
 .شودینمقاضایی از طرف طلبکاران راجع به تعییم تاریخ توقف قبول شود دیگر هیچ تمی طلبکاران تعییم

 .شودمی اگر ورشکستگی راجع به تاجر متوفی باشد و دادگاه تاریخی را جهت توقف اعالم نکرده باشد، تاریخ فوت، تاریخ توقف محسوب  :832نکته 

 خود تاجر، اجباری است.ی تاجر و طلبکاران و دادستان اختیاری است اما از سوی اعالم توقف از سوی ورثه :833نکته 

شامل تقویم کلیننه خود    یی و دفاتر تجاریدارا  حسابصورتتوقف خود را به دادگاه اعالم و  ،  وفق قانون تاجر باید ظرف سه روز از توقف :834نکته 
تواند منجر به می ،حکمم یتخلف از ا  یاجرا  ضمانت  .دیم نمایرا به دفتر دادگاه تسلاموال و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی  

 = دادگاه مخیر به محکوم نمود  تاجر به ورشکستگی به تقصاایریاریر اختیورشکستگی به تقص) شننودصدور حکم ورشکستگی 

 .(شودمی

کنید که ایم اعالم ماهیتاً اقرار نیست بلکه برعکس ممکم است بننر   توجه  .مدیران شرکت است  یعهده  برایم وظیفه    هاشرکتدر مورد   :835نکته 
 قنناًیدقیعنی طلبکاران( باشد درنتیجه دلیل قطعی نیست و دادگنناه باینند )  یگریدتاجر، اظهار به امری باشد که به نفع خود و به ضرر    تیسوءناساس  

 بررسی کند.
اتباع بیگانه باشد باید به درخواست خوانده ایرانی تأمیم مناسب بسپارد ولی  ق.آ.د.م در صورتی که خواهان دعوای مدنی از 145وفق ماده   :836نکته 

از خواهان تبعه  تواندینم -تاجر ایرانی-ی دعوای توقفهمان ماده چنیم الزامی وجود ندارد و خوانده 5در خصوص دعوای علیه متوقف به استناد بند 
 .درخواست تأمیم اتباع بیگانه کند -طلبکار -خارجه

مرکننز اصننلی شننرکت   هاشرکتق.آ.د.م دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه حقوقیِ محل اقامت تاجر است و در مورد    22و    21وفق مواد   :837نکته 
 .مالك است

یفه قانونی خود اقدام به اعالم توقف نموده باشد باید دعوا شود و اگر تاجر وفق وظ می دادخواست از سوی طلبکاران، به طرفیت تاجر طرح :838نکته 
 .را به طرفیت طلبکاران و دادستان طرح کند

 .باشدمی الیهزار ر 50هزینه طرح دعوا معادل  پس .ایم دعوا غیرمالی است :839نکته 

 .ستین و همچنیم قابل رسیدگی در شوراهای حل اختالف یقابل ارجاع به داور یورشکستگ یدعوا ق.آ.د.م 496ماده وفق  :840نکته 

را  یتواند دعویی عضو ناظر مه با اجازهیر تصفیباشند، مدینفع میأت طلبکارها در آن ذیکه ه  یق.ت نسبت به تمام دعاو 458ماده  وفق  :841نکته 
 .د احضار شده باشدیتاجر ورشکسته بام مورد یرمنقول باشد و در ایمزبوره راجع به اموال غ  یبه صلح خاتمه دهد اگر چه دعاو

نکننه محکمننه آن یاالجراء نخواهد بود مگننر اال باشد، صلح الزمیش از پنج هزار ریا بیم نبوده یاگر موضوع صلح قابل تقو  459ماده  وفق   :842نکته 
 اعتراض  .به صلح اعتراض کنده حق دارد که یشود و در هر صورت مشارالینامه تاجر ورشکسته احضار مق صلحید در موقع تصدیق نمایصلح را تصد

 د.یم نمایف صلح را معیخواهد بود تا محکمه تکل یاز صلح کاف یریجلوگ یرمنقول باشد برایکه صلح راجع به اموال غ  یورشکسته در صورت

 :یر اجباریبه تقص یورشکستگ

 یام عادیا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ای یدر مخارج شخص یتیکفایبو  ی( ولخرج1بند   :843نکته 

 تاجر حسابیب( ریسك غیرمنطقی و 2بند   :844نکته 

ا صنندور ینن ارزان برای به دست آوردن نقدینگی یا قرض گننرفتم    فروش  ای( خرید گران برای معلوم نشدن کمبودهای تجاری وی  3بند    :845نکته 
 .با نرخ بهره باال یا گرفتم ربا یهاوامبرات سازشی یا 
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 خ توقف بر سایر طلبکاران و پرداخت طلب وی.یاز طلبکارها پس از تار یکی( ترجیح دادن 4بند  :846نکته 

 :یاریر اختیبه تقص یورشکستگ 

توجه به اینکه پذیرش اینگونه تعهدات با وضع  با  .دیافت نمایدر  یگرفتم تعهدات مالی دیگری بدون آنکه در مقابل عوض  بر عهده(  1بند   :847نکته 
 .عنهی مضمون مانند قبول ضمان موجب نقل ذمه بدون اجازه باشدمی و خارج از اصول تجاری العادهفوقوی 

 .به دادگاه اعالم نکرده است تیسوءن( پس از سه روز از تاریخ توقف، آن را با وجود 2بند  :848نکته 

خننود را اعننم از قننروض و  یقنن یت حقیوضع ییا در صورت دارایب بوده و یترتیا بیا دفاتر او ناقص و یکه دفتر نداشته  ی( در صورت3بند    :849نکته 
 م موارد مرتکب تقلب نشده باشد.ینکه در ایمشروط به ا البته .م نکرده باشدیح معیمطالبات به طور صح

 به تقلب: یورشکستگ

 و به قصد تقلب.( یعمد) یمفقود کردن دفاتر تجار (1بند  :850نکته 

 .یمعامالت صورق مواضعه و یتاجر از طر ییاز دارا یان بردن صوری قسمتی( از م2بند  :851نکته 

 .تاجر یلهیبه وس ییاز دارا یکردن قسمت ی( مخف3بند  :852نکته 

 تاجر برای کم کردن سهم غرمایی )غرما یعنی طلبکاران(. یلهیبه وس یی بدهبیشتر نشان دادن متقلبانه (4بند  :853نکته 

باشد به مجازات مقرر   مشارالیهبدو  مشارکت  ورشکسته و    توسط یکی از اقواماگر از بیم بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر   :854نکته 

باشنند و یننا اقننوام بننا مشننارکت  -غیر از اقوام-شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر ایم امر از سوی سایر نزدیکان می ق.م.ا محکوم  552در ماده  
 ورشکستگی به تقلب است.شوند یعنی در حکم می ق.ت محکوم 551ام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده دورشکسته ایم اق

 صدور حکم ورشکستگی و آثار آ :

خ صدور حکم از مداخله در تمننام امننوال خننود یورشکسته از تار  محجوریت تاجر و متعاقبا  منع مداخله وی در کلیه امور مالی: :855نکته 

 د او گردد ممنوع است.یعا یآنچه که ممکم است در مدت ورشکستگ یحت

 چه ارادی و چه قهری )ارث( باشدمی دیآیبه دست م که بعد از صدور حکم یاموال و همچنیم شامل اموال موجودتاجر  یهاتیممنوع  :856نکته 

 .ستیگران ممنوع نید یتاجر از مداخله در امور مال :857نکته 

 ست.یخود و دیگران ممنوع ن یرمالیغ تاجر از مداخله در امور  :858نکته 

قانون تجننارت از مداخلننه در کلیننه امننوال خننود ممنننوع اسننت و منندعی   418ماده    موجببهورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی   :859نکته 
طلبکاران اسننت حننق مداخلننه   یهمه  متعلق حقاینکه دارایی ورشکسته    یبه واسطه  ،صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد  در  زینخصوصی  

 .نماید مراجعه هیتصف یحقوق خود به اداره ینداشته و باید برای استیفا

مهلننت   ،ق.آ.د.م  337منناده  اگر حکمی مالی علیه تاجر صادر شده باشد و در مهلت تجدیدنظر، حکم ورشکستگی وی نیز صادر شود وفق   :860نکته 
 .شودیم ه شروعیتصف ریبه مدا قرار در مورد ورشکسته یابالغ حکم  خیاز تارتجدیدنظرخواهی، د یجد

 یورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا بننه اداره ی حکم مالی،و در جریان اجرا  بازرگان بوده  هیعلمحکومهرگاه    ق.ا.ا.م  33  ماده  وفق :861نکته 
 .شود اقدامشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی می اعالم هیتصف ریمدتصفیه یا 

مبدل   قروض حالت به  ه نسبت به مدّیفات مقتضیت تخفیبا رعا  مؤجل قروض  صادر شد   یم که حکم ورشکستگیهم 421وفق ماده   :862نکته 

 ق.ت؛  422شود مگر در حالت استثنائیِ منناد  حال نمی  قروضِ دیگرا  )مسؤولین دیگر(شود یعنی  حال نمی  مطالبات اوو ایم یعنی    شودیم

ر ینوشننته باشنند؛ سننا  یرا قبننول  یا براتنن یصادر کرده که قبول نشده    یا براتیاگر تاجر ورشکسته سفته صادر کرده باشد    422همیم مبنا وفق ماده    بر

ه آن را در یتأد ایت وجه آن را نقداً بپردازند ه نسبت به مدّیمقتضفات یت تخفید با رعایباشند بایا برات میفته طلب   ۀوج  ۀیکه مسؤول تأد  یاشخاص

 .ندیم نمایسر وعده تأم

تواند تراضی کند )البته با به صورت اختیاری می  باشندیا برات میفته طلب    ۀوج  یۀکه مسؤول تأد  یاشخاصشود؛  پس: مطالباتِ تاجر اجباراً حال نمی
 شود.دیون تاجر حال میلحاظ تخفیف مقتضی(. 
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نیسننت ولننو اینکننه بننه  هیتأداصلی ضامم ملزم به  قبل از رسیدن اجل دیم  ق.ت  405ماده  ضامم وی از ایم حکم مستثنی است و وفق   :863نکته 
اگر ضننامنی ضننمانتِ مؤجننل  406و  405به عبارت دیگر، به موجب مواد  .موجل او حال شده باشد  اصلی دیمورشکستگی یا فوت مدیون    یواسطه

 کرده باشد )نه حال( صرفاً در همان سررسید اجل مسؤول است ولو اینکه مدیون اصلی زودتر از سررسیدِ اجل به دالیلی مثل ورشکسننتگی یننا فننوت
کنید در ایم ماده از چك سخنی به میان نیامده و دلیل آن ایم است که از نظننر قننانون تجننارت چننك سننندی حننال و   توجهدینش حال شده باشد.  

 .شود (پرداخت) یکارسازنتیجه به محض صدور باید  است در وعدهیب

با توجّه به تبعیتِ دِیننمِ  به عمل آید.« گه: »اگر حقّ مطالبۀ دِیمِ اصلی مشروط به اخطار قبلی است ایم اخطار نسبت به ضامم نیز بایدمی  407ماده  
 کند.، تشریفات و شرایط دیم نیز تبعیت میَعنهضامم از مدیون/مضموٌن

 است. سقوط و برائت دیم ضاممو با توجّه به تبعیتِ دیمِ ضامم از دِیمِ اصلی، سقوطِ دیمِ اصلی برابر با  408به موجب مادۀ 
لَه کند ولی اگر ضامم، اراده بر پرداخت داشته باشد، برای مضننموٌنمؤجل، تکلیفی برای ضامم ایجاد نمی  شدِن ضماِن، حال409و    405با جمع مواد  

 شود.تکلیف بر پذیرش ایجاد می
ق.م(. در حقننوق منندنی، امتننناعِ   273شود )بر خالف مننادۀ  لَه از دریافت طلب در ضمانت حقوق تجارت سبب برائت فوری ضامم میامتناعِ مضموٌن

 شود بلکه تکلیف به رجوع به حاکم و تسلیم به او سبب برائت است.لَه سبب برائت فوری نمیمضموٌن
تواند به مدیون اصلی مراجعه مقامی جانشیم او شده و میلَه پرداخت نمود از باب قائماصلی را به مضموٌن  یمِدِ  ،که ضاممهمیم  411به موجب مادۀ  
باشنند و لَه دریافت کرده اسننت میمستلزم داشتم اسناد و مدارك و وثیقۀ منقول )در صورت وجود( در نزد ضامم که از مضموٌن ایهکند. چنیم مراجع

 باشد.به ضامم میَعنه مضموٌن انتقال آن وثیقه از سوی تستلزم انجام تشریفاغیرمنقولی باشد م هاگر وثیق
 

 ق.ت( 423موضوع ماده )تا صدور حکم ورشکستگی بعد از توقف معامالت از بطال  برخی 

راجع به عننیم  نکهیااعم از  بالعوضهر نقل و انتقال  یهبه و به طور کل -صلح معوضی که عوض آن ناچیز است  -یمحابات  صلح  .الف :864نکته 

 .باشدرمنقول یا منافع یا حقوق مالی یا غ یمنقول 

 .له که به عمل آمده باشدیبه هر وس مؤجلا یه کردن هر قرض اعم از حال یتأد. ب  :865نکته 

طلبکاران تمام شود منظور معامالتی مثل رهم است  به ضررو  دید نمایمقرمنقول تاجر را یا غ یاز اموال منقول   یهر معامله که مال.  ج  :866نکته 

 .که هر دو شرط مقید شدن و به ضرر طلبکاران را دارد

قننانون  423 ماده 3بند و  2بند  . درشناخته است اجراقابل قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً 417ماده  :وحدت رویه یرأوفق   :867نکته 
جل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال ؤم هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا  یهیتأدتجارت هم تصریح شده که  

 .است اثریبباطل و  ،منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود

کلیه عملیات  ،بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود او بهحکمی علیه تاجر متوقف در مورد بدهی  ،در هر مورد که بعد از تاریخ توقف :868نکته 
 اعتبنناریبو باطننل و    تجارت بودهقانون    423باشد مشمول ماده  می  که متضمم ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته  انتقاالت مربوطاجرایی و نقل و  

 .است

طلبکاران نیست بلکه مالك و خواهان عیم است و استرداد آن ی  : در دعاوی استرداد، خواهان دعوی در زمرهاستماع دعاوی استرداد :869نکته 

 .خواهدمی را از دادگاه

نننزد  التجننارهمالو در حیم ورشکسننتگی،   -  جارتت  انون ق  531  و  529مواد  موضوع    -کار بوده جهت فروش مالِ خواهان  العملحقتاجر   :870نکته 

 .شکسته موجود باشد قابل استرداد استنزد تاجر ور ئاًا جزیآنها کالً  نیعمادام که و تاجر ورشکسته بوده 

 اسننتردادقابل)فروشنده(  مالصاحباز طرف  ورشکسته قیمت آن پرداخت نشده باشد،دار و تاجر یم خریمعامله شده و ب  التجارهمالهرگاه    :871نکته 
 .قابل استرداد است ،در نزد تاجر ورشکسته یگریهر مال متعلق به د یطور کل به .دار باشدیا خرینکه نزد تاجر یاست اعم از ا

م آن موجننود یکرده و ع  یداریخر دیگریبه حساب  یاالتجارهمالو  -ت.ق 530ماده  موضوع-کار جهت خرید بوده است العملحقتاجر   :872نکته 

 .استرداد استدار قابل یاز طرف خر شده باشداز طرف فروشنده و اگر پرداخت  نشده باشدمت آن پرداخت یاگر ق ،است
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م یکم هنوز جنس بننه تنناجر تسننلیبه تاجر ورشکسته فروخته ل  یاالتجارهمالفردی  جارت:  ت  انون ق  533ماده  فروش مال به تاجر موضوع    :873نکته 
 ؛م آن امتناع کندیکه وجه را نگرفته از تسل یااندازهتواند به  یم  یل در معامله بوده(، آن کسیاورد )تاجر خود اصیکه به حساب او ب  ینشده و نه به کس

 .(قانون مدنی در خصوص خیار تفلیس 533ماده ) داردحق حبس  یعنی

تواننند می  اگر مال فروخته شده و به متصدی حمل داده شده باشد تا آن را به تاجر برساند و در ایم حیم تاجر ورشکسته شننود، فروشنننده :874نکته 
ا ینن الحسنناب گرفتننه  یرا کننه بننه طننور عل  ید وجوهیاسترداد کننده با  و(  مادام که به تاجر تسلیم نشده است)  بخواهداسترداد آن را از متصدی حمل  

ی متصدی حمننل بننرای وی اما اگر تاجر مالی را که به وسیله  ه شده به طلبکارها بپردازدیمه تأدیون و بیسیه حمل و نقل و کمیاز بابت کرا  مساعدتاً
 ست.یرفته نیاسترداد پذ یدعو ،نباشد یو فروش صوری بارنامه فروخته باشد ارسال شده است به وسیله

 چهننارمكیش از یبنن  یاضرار به طلبکاران باشد و متضمم ضرر یا برایم یمعامالت تاجر به قصد فرار از د  :جارتت  انون ق  424طبق ماده   :875نکته 
 باشد.یم فسخقابلخ انعقاد یسال از تار دوم صورت معامله در ظرف یمت باشد در ایق

مال خننود  ،مالی یهاتیمحکومو کلیه  االجراالزمو تعهدات مالی موضوع اسناد  مید یاداهر کس با قصد فرار از   ق.ن.ا.م.م  4ماده  وفق   :876نکته 
او جرم تلقی و مرتکب به چهار منناه تننا دو سننال  نباشد عملاموالش برای پرداخت بدهی او کافی   یدیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده  را به

گننردد و در ایننم می انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شننریك جننرم محسننوب  در صورتی کهحبس تعزیری محکوم خواهد شد و  
دیم استیفا خواهد   یهیبادنتقال گیرنده بابت  یا مثل آن از اموال ا  متیصورت قصورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عیم آن و در غیر ایم  

 .شد

فرار از دیم قصنند فننروش امننوال   یبرا  ون یمددالیل اقامه نماید که    و  هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده  ق.ممکرر    218ماده  وفق   :877نکته 
نخواهد  اموال راصورت بدون اجازه دادگاه حق فروش  را به میزان بدهی او صادر نماید که در ایم یاموال وتواند قرار توقیف می  دادگاه  ،خود را دارد

 .داشت

 :وجود دارد بارهدرایمنص قانونی  سه: یخ صدور حکم ورشکستگیخ توقف و تاریتار نیب معامالتوضعیت  :878نکته 

 جارتت انون ق 423 ماده. 1

 جارتت انون ق 557 ماده. 2

 ایم ماده در هر سه دوره شمول دارد() تجارتقانون  426 ماده .3

ی طلبکارانی که در ردیف غرمای با شود یعنی در طبقهمی رعایتبستانکاران عادی  اصل در خصوص یما اصل تساوی بستانکارا : :879نکته 

 وثیقه و حق تقدم نیستند.

اسننت بیننان   و به تقصیر  یعاد  یناظر به ورشکستگ  که  تجارتقانون    423  ادهمدارایی،    یدهندهکاهشبر مبنای اصل منع اعمال حقوق   :880نکته 
 .نموده است

در بطالن یا صحت قراردادها و در   یاکنندهمییتعتعییم تاریخ توقف نقش    ،است  مؤثراز آنجا که تاریخ توقف در صحت قراردادهای تاجر   :881نکته 
 نتیجه اموال تاجر خواهد داشت.

 است. رییتغقابلتاریخ توقف با اعتراض ذینفعان  :882نکته 

 توقف همان تاریخ حکم خواهد بود. تاریخ ،تاریخ توقف تعییم نشده باشد ،در صورتی در حکم دادگاه :883نکته 

قننانون   تننابع  ،ی تصفیه امور ورشکسننتگی و در مننوارد سننکوتی تصفیه صورت گیرد تابع قانون ادارهدر صورتی که امور تصفیه در اداره :884نکته 
گیرد تننابع قننانون تجننارت می دیر تصفیه و عضو ناظر صورتی تصفیه تشکیل نشده و امور تصفیه توسط مکه اداره  ییهامحلتجارت است ولی در  

 است.

ه ینن کل مقننرر نمننوده اسننت: ننناظر بننر ورشکسننتگی بننه تقلننب .تق 557منناده  دارایی،    یدهندهکاهشبر مبنای اصل منع اعمال حقوقی   :885نکته 
خود تاجر ورشکسته محکوم به بطالن است و طرف قرارداد مجبور   ینسبت به هر کس حت  ،خ توقف تاجر منعقد شده باشدیکه پس از تار  ییقراردادها

 .دیمسترد نما حقذیافت نموده به اشخاص یرا که به موجب قرارداد باطل در یا اموالیاست که وجوه 

 باشد.یکم میلمن أباطل و ک ،باشد یا مسبوق به تبانی یچنانچه معامله تاجر صور :جارتت انون ق 426طبق ماده  :886نکته 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

197 

 .باطل است ،معامالت تاجر در ایم دوره جارتت انون ق 418 ادهطبق مسوم:  دوره معامالتوضعیت  :887نکته 

 یوثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبننه ینکهاطلبکاران ورشکسته اعم از : 14/12/1347 – 155شماره  یهی وحدت رورأوفق   :888نکته 

 .ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند یهتأد یرتأخ خسارت

توقف   یاما   یۀتأد  یرِتأخ  خسارتِ   یمقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حقّ مطالبه   یرقانون تجارت و سا   421و    419،  418مستفاد از مواد   :889نکته 

که    یی( کند و از آنجایاعتبار )حقّ  ۀاست که تاجر بخواهد اعاد  یقانون مذکور ناظر به زمان  562و    561را از ورشکسته ندارد و حکم مقرر در مواد  

ضامم در هر حال    یتمسؤول  ینکهاشعار داشته است: »با توجّه به ا  27/3/99مورخ    788  ۀشمار  یۀ وحدت رو  یجزوه رو بروز کرده رأ   یما  کریمی،مال

 .« یستقابل مطالبه ن یز الذکر از ضاممِ تاجرِ ورشکسته نق فو یۀ تأد یر َعنه باشد، خسارت تأخمضموٌن یت مسؤول یزان از م یش ب تواند ینم

 418چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده :  ت عمومی دیوا  عالی کشورأهی  یهوحدت روی  أر  وفق :890نکته 

 ینکننها یبننه واسننطه داشته باشدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی  اموال خود ممنوع است و مدّ  یهدر کلقانون تجارت از مداخله  
دارایی  توان ینمتصفیه مراجعه نماید و  یبرای استیفا حقوق خود به اداره یدو بامداخله نداشته  همه طلبکاران است حقّ دارایی ورشکسته متعلق حقّ

 .دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازیم قانونی است امیسم شعبه تصمی یمبنابرا .ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد

که پس از اعننالن حکننم  یشود اما طلبکاران دوره سوم )اشخاصیرما ماند داخل در صف غ که در دوره اول و دوم طلبکار شده  یطلبکاران :891نکته 
 یزینن گر را بپننردازد اگننر چیطلبکاران د  ید منتظر بمانند تاجر بدهیطلبکاران با  میا.  شوندیرما نماز تاجر طلبکار شوند( داخل در صف غ   یورشکستگ

 ند.یماند بعداً طلب خود را وصول نما

و تقسیم:   :892نکته  پرداخت  عملیات تصفیه  عملیات شامل  باقیمانده    ی های بدهایم  اموال  تقسیم  و  تعهدات  انجام  و  وجوه مطالبات  تاجر و 

 است. 
عضو ناظر )البته در شهرهایی که اداره تصفیه است ایم امور    -2مدیر تصفیه    -1  :گیردمی   از طریق دو مجرا صورت  عملیات تصفیه :893نکته 

 (.شودمی  توسط اداره تصفیه انجام کالً
 شود.می  ای انجام امور تصفیه ورشکسته تعییممدیر تصفیه شخصی است که از سوی دادگاه بر :894نکته 

مواد   :895نکته  به  راجع  نظامنامه  اشخاص  و   441و    440وفق  دارند    ی ...  چهارم  درجه  تا  سببی  یا  نسبی  قرابت  ورشکسته  تاجر  با  طلبکار  ا  یکه 
توانند به سمت  می  آنها  می ؛ بنابرااما قانون ممنوعیتی برای مدیران شرکت در نظر نگرفته است  هستند نباید به مدیریت تصفیه معیم شوند   ورشکسته

 مدیر تصفیه انتخاب شوند. 

 است. ی از طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته پس از تعییم مدیر تصفیه اولیم وظیفه وی تهیه صورت :896نکته 

 . ق.ت(  538موضوع ماده باشد )می وقفروزه اعتراض به تاریخ ت   20تهیه صورت مزبور پس از پایان مهلت  :897نکته 

با مراجعه به صورت قروض :898نکته  دهد و یا بر طبق دستور می   تجارت   قانون   414ماده  که تاجر متوقف مطابق    ی صورت مزبور را مدیر تصفیه 
 .کندمی  خود را تسلیم ننموده باشد تنظیم ییصورت دارادر صورتی که تاجر ورشکسته   449ماده 

آنکه :899نکته  از  رسمی و الاقل یك    ی در مجله   اعالن   ی له یوسمدیر تصفیه به    ،صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده فوق تنظیم گردید  پس 

ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا    یهامدت   که در  کندمی   به طلبکاران احتمالی اخطار  ،به فاصله پنج روز  دیگر  کثیراالنتشار روزنامه  

 . دارند افت یقبض درنماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده می  که کلیه مطالبات آنها را معیم یانضمام فهرستسواد مصدق آن را به  

 :مذکور از ایم قرار است  ی هامدت :900نکته 

 .آخریم اعالن  نشر  خ یتاراز  ماه  ك یدادگاه طلبکاران مقیم در مقر   یبرا   الف.

 . اعالن  مینشر آخراز تاریخ  دو ماهبرای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران ب.

 .از تاریخ نشر آخریم اعالن   سه ماه  برای طلبکاران مقیم در خارجهج.
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انقضای مهلت مذکور    ظرف سه روزتشخیص مطالبات طلبکارها در   :901نکته  تاریخ  از    شده   شروعاز  و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که 
 .شودمی  گردد تعقیبمی  طرف عضو ناظر معیم 

امضاء نموده و عضو ناظر  ،را نوشته  «جزو دیون منظور شد »تصفیه در روی سند عبارت    ریمد  ،اگر طلب مسلم و قبول شد  467ماده  وفق   :902نکته 
 . کندمی  نیز آن را تصدیق

شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب  می   یبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معیمهر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترت :903نکته 
 باشد.می  حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع

تشخیص مطالبات سایر    تواند در حیممی  دارایی منظور شده  حسابصورتهر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جز  ق.ت    464وفق ماده   :904نکته 
حق را خود تاجر   م یهم  . در تحت رسیدگی است اعتراض نماید  فعالًشده یا    تشخیص  سابقاًهایی که  حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب طلبکارها  

 . خواهد داشت  ورشکسته هم

 . اندگر به آن اعتراض نکرده یه آن طلب را قبول نموده است و طلبکاران دیتصف ی طلبی است که اداره :ق شدهیطلب تصد :905نکته 

  . اندا چند نفر از طلبکاران بدان اعتراض کردهیك  ی   یه طلب را قبول نموده ولیتصف  یاداره است که    یطلب :  موقت قبول شدهطلب   :906نکته 

اگر حکم به نفع خواهان صادر    یرفته است ول  معترضسه  ینه از کیمحکوم به رد شد هز  یدعو  اگر  .کندیم  یدعو  ینه خود اقامه یبه هز  معترض
 .شودی مسترد م  ویز به ین ی دعو ینه یشود و هزی شان به عنوان پاداش داده میشود از آن طلب اعتراض شده تا حد طلب معترض به ا

 .شوندید میادداشت قی یکه رهینه دارند فقط در صورت غرما برا  ی طلبکاران :907نکته 

تاجر   و  است  یدگیا فعالً در تحت رسیص شده  یتشخ  یدارای  یطلبکارانی که طلبشان جزء صورتاز سوی  اعتراض به صورت مطالبات   :908نکته 
 شود.می  پذیرفته  ورشکسته 

 . عادی ثبت خواهد شد  های بستانکاری  و ایم قسمت جز ، هرگاه در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهم بوده باشد :909نکته 

از تقسیم وجوه حاصله به   :910نکته  جانشیم بستانکار    مالصاحب و بستانکار به حق خود برسد    دهیفروش رسدر صورتی که مال مورد رهم قبل 
 .به همان نسبت شرکت خواهد کرد ی بندسهمشناخته شده و در 

ی تاجر منظور  یاز رهم خارج و جزء داراء مرهون را  یعضو ناظر طلب طلبکاران دارای رهینه را داده و ش  یتواند با اجازه ی ه میر تصفیمد :911نکته 
 کند.

انجام آن را از عضو ناظر خواهد    یر مزبور تقاضا یامده باشد مد یه به عمل نیر تصفیم مدیی ق.ت اگر مهر و موم قبل از تع  443ماده  وفق   :912نکته 
 نمود.

تصفیمد :913نکته  ظرف  یر  تار  15ه  از  مأموریروز  خالصه ی خ  خود  وضع  یات  ورشکستگی از  اوضاع   یت  و  علل  نوع    یو  و  شده  آن  موجب  که 
 کند. ی م میتسل العمومیمدع به  را  آن دهد و عضو ناظر فوراً ی را به تشخیص خود تهیه و به عضو ناظر م  یورشکستگ

کار  م به  یست و همچنید نیآنها مف  داشتمنگاه که    یی ایمت حاصل کند و اشیا کسر قیع شده و  ی باً ضایکه ممکم است قر  ییایفروش اش  :914نکته 
 شود.می  عضو ناظر توسط مدیر تصفیه انجام ی ه تاجر ورشکسته با اجازه یانداختم سرما

د و در صورت اختالف محکمه پس از استماع  یاسترداد اموال شخص ثالث را قبول نما   یب عضو ناظر تقاضا ی تواند با تصوی ه میر تصفیمد :915نکته 
 دهد. ی را م  یعضو ناظر حکم مقتض یدهیعق

را به صلح خاتمه دهد    یتواند دعویعضو ناظر م  یه با اجازه یر تصفیمد  ،نفع هستندیت طلبکاران در آن ذأیکه ه  یدعاو نسبت به تمام   :916نکته 
 . باشد رمنقولیغ راجع به اموال   یاگر چه دعاو 

 . ق کندیدادگاه آن را تصد نکه یا مگرنخواهد بود   االجراالزم صلح  ،ال باشد یش از پنج هزار ریا بیم نباشد یاگر موضوع صلح قابل تقو  :917نکته 

گردد ی مزبور مسترد نم  وجوه.  شودیم میدر صندوق دادگستری تسل  یشود در حساب مخصوص ی افت میه در یر تصفیکه توسط مد  یوجوه :918نکته 
 ه. ی ر تصفیق مدیعضو ناظر و تصد  ی مگر به حواله 

شود صورت مخارج  می   ارفاقی منعقد  قرارداد  ا یمجمع عمومی طلبکارها که برای تصفیه عمل ورشکستگی   ی مدیر تصفیه در آخریم جلسه  :919نکته 
  الزحمه حقرساند صورت مخارج و میزان  می   شود به اطالع طلبکارها می   طرف عضو ناظر معیم   که ازخود و متصدیان امر تصفیه را    یالزحمهحق و  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

199 

تقدیم    در ظرف یك هفتهبه مدیر دفتر    کتباً که نسبت به آن دارند    توانند اعتراضاتیمی   سته و طلبکارها شود و تاجر ورشکمی   در دفتر محکمه تودیع 
 . پس از رسیدگی به اعتراضات وارده میزان قطعی آن را معیم خواهد نمود ی ادار  ی جلسه دارند و محکمه در 

عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره    428ماده    وفق  .کندمی   دادگاه ضمم حکم خود یك عضو ناظر تعییمعضو ناظر و وظایف وی:    :920نکته 

 . ان آن استیو سرعت جر یامور راجعه به ورشکستگ

کنید که در    توجه  .شودی توسط عضو ناظر انجام م  ،مهر و موم اموال تاجردهد و  می   دادگاه در حکم خود امر به مهر و موم نیز  :مهر موم :921نکته 
 . ی تصفیه استاداره   یبر عهدهر نیز صورتی که اداره تصفیه در محل باشد ایم ام

ی عضو مزبور برداشتم صورت  دهیبه عقکه    ی د مگر در صورتید فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آی.ت مهر و موم باق   434وفق ماده   :922نکته 
 د فوراً شروع به برداشتم صورت شود. ی م صورت بای ا  در .ك روز ممکم باشدیتاجر در  یی دارا

محل   :923نکته  و  روز  تعتعییم  تصفیه،  مدیر  توسط  طلبکاران  صورت  تهیه  از  پس  مطالبات:  جهت  یی تشخیص  جلسه  ساعت  و  روز  و  محل  م 
 گیرد.می  امر و دستور به ابراز دفاتر طلبکارها توسط عضو ناظر صورت  میهمچن .گیردمی   عضو ناظر صورت توسط ص مطالبات، یتشخ

قانون تجارت از مهر و موم و    444اء ذکر شده در ماده  یستثناء کردن اشه و همچنیم میر تصفیمد  ی ق طلب طلبکاران: پس از امضایتصد :924نکته 
 گیرد. می   ف آنها توسط عضو ناظر صورتیرفع توق

تکلیف شکایت را معلوم    و  به شکایت واصله رسیدگی نموده  سه روزعضو ناظر باید در ظرف    :شکایت از عملیات مدیر تصفیهرسیدگی به   :925نکته 
 به محکمه شکایت نمود. ممکم استتصمیم عضو ناظر  از .کند

  . در نظر خود تغییر مدیر تصفیه را از محکمه بخواهد ه  او و یا ب  یهای ورشکسته طلبکار تواند برحسب شکایت موجه تاجر  می   عضو ناظر :926نکته 
 . دیمامراجعه نتواند به محکمه می  ناظر در ظرف ده روز به شکایات واصله رسیدگی نکند شاکی  که عضو صورتی 

برا ی م گزارش خالصه وضعیمنازعات و تسل  ی گزارش دادن: گزارش تمام :927نکته  به دادستان و گزارش    ه و یف حل اختالف در طلب متنازع   ی ت 
 .شودمی  توسط عضو ناظر انجام یق قرارداد ارفاقیتصد یصدور رأ  ی گزارش در راستا 

 .خود درخواست کند یی اش را از داراتواند نفقه خود و خانوادهی اعاشه نداشته باشد م یبرا   یگر ید یله یکه وس  ی تاجر ورشکسته در صورت :928نکته 

اکثر  :929نکته  موافقت  با  را  آن  مقدار  و  نفقه  ناظر  رقم  ی عدد ت  ی عضو  ارفاق  یو  قرارداد  انعقاد  که حق  و   ، دارند  یطلبکارانی  برای   تعییم  را    آن 
 دهد.می  ب به محکمه ارائه یتصو

ح بودن طلب  ی که طلبکاران به صح  ی خ موعدیاز تار  روز   8ظرف  عضو ناظر  مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی:    ی دعوت از طلبکاران برا  :930نکته 

ا موقتاً قبول شده جهت مشاوره  یق یو تصد  صیتشخ   هاآن ه طلبکارانی را که طلب  یکل ،دادگاه  دفترمدیر    توسط(  ق.ت 467ماده  )  دهندی خود التزام م
 کند. ی در انعقاد قرارداد دعوت م

 از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی طلبکاران راجع به قرارداد ارفاقی. مجلسصورت تهیه  :931نکته 

توانند با ارفاق به تنناجری می طلبکاران  -اعم از مثبت و منفی –پس از تعییم و مشخص شدن دارایی تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی:   :932نکته 

 .ی ادامه کار و تجارت به تاجر داده شودنعقد کنند تا اجازهکه ورشکستگی وی معلول تقلب نیست قرارداد ارفاقی م

 .کندمی منعقد را آن  تاجر ،ورشکستگیاست که پس از توقف و صدور حکم  یاولیم عقدقرارداد ارفاقی  :933نکته 

بننا تنناجری کننه بننه عنننوان   امننا  قرارداد ارفاقی تنظیم نمننود  توا می  است  تحت تعقیببا تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب   :934نکته 

 قرارداد ارفاقی تنظیم نمود. توا نمیشده است  محکومورشکستگی به تقلب 

 شنندهتعییمعمومی در محننل و روز و سنناعت    مجمع  .است  پذیرامکان قرارداد ارفاقی پس از اجرای مراسم مقرر در قانون    476وفق ماده   :935نکته 
 .کنندمی یداتوسط عضو ناظر حضور پ

 :تنظیم قرارداد ارفاقی تشکیل و رسمیت جلسه ت الزم جهتیاکثراشخاص و  :936نکته 

 .تواند وکیل اعزام کندمی باید حضور داشته باشد مگر در صورت عذر موجه که شخصاًشخص تاجر ورشکسته  .1

 .ناظر که سمت ریاست جلسه را نیز دارد عضو .2
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کل مطالبات تشخیص و تصدیق شننده یننا موقتنناً   چهارمسهبا داشتم حداقل    -یا وکیل آنها–نفر از طلبکاران  یك  نصف به عالوه    حداقل  .3
 .قبول شده

کند و به امضای وی می مدیر تصفیه گزارش وضعیت ورشکستگی و اقدامات و عملیات صورت گرفته را در جلسه مطرح  ترتیب جلسه: :937نکته 

 .کندمی تنظیم مجلسیصورتاظر رسد و از کلیه مذاکرات عضو نمی و عضو ناظر

 .برسد ق محکمهیتصدد به یباو معتبر شود  االجراالزمبرای اینکه  یققرارداد ارفا :اجرای قرارداد ارفاقی :938نکته 

 یعنی ظرف یك هفته پس از تنظیم قرارداد ارفاقی(.) شودمی تصدیق محکمه پس از پایان مدت اعتراض به قرارداد ارفاقی انجام :939نکته 

خ انعقنناد یك هفتننه از تننارینن توانند ظننرف  یرا دارند م  ارفاقیکه حق شرکت در قرارداد    یه طلبکارانی: کلیققرارداد ارفااعتراض به   :940نکته 

 شود.یابالغ م ()هر دو خود تاجرو  هیر تصفیمدبه  یقبه قرارداد ارفا اعتراض. به آن اعتراض کنند یقرارداد ارفاق

شود ولی اگر اعتراض را وارد نداند، قرارداد ارفنناقی می  تصدیق نموده و قرارداد ارفاقی کالً بالاثراگر اعتراض وارد باشد دادگاه اعتراض را   :941نکته 
 .شودمی کند و از ایم زمان قرارداد مذکور معتبرمی را تصدیق

بننا عننالوه    به  .شودمی  قطعی  اندنمودهبا تصدیق ایم قرارداد، نسبت به طلبکارانی که قرارداد را تصدیق  اثر تصدیق قرارداد ارفاقی:   :942نکته 

 .گیردمی تاجر به وی مسترد شده و تاجر فعالیت تجاری خود را از سر هایحسابشود و دفاتر و می تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر از حجر خارج

طلبکنناران را از دارایننی  گونهایماست و تاجر باید سهم   اثربیران معترض و مخالف قرارداد ارفاقی  تصدیق قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکا :943نکته 
قرارداد   زمان توقف پرداخت کند و اینگونه طلبکاران حقی نسبت به دارایی آتیه تاجر ندارند مگر پس از تأدیه تمام طلب طلبکاران موافق و حاضر در

 .ارفاقی

 شوند.می روز از تصدیق قرارداد ارفاقی در دادگاه، آن را امضاء کنند مانند طلبکاران گروه اول 10ترض، ظرف اگر طلبکاران مخالف و مع :944نکته 

 ورشکستگی مجدد -3 فسخ -2 بطالن  -1طرق منتفی شد  قرارداد ارفاقی:  :945نکته 

 کرد. یاقامه دعو یه ویتوان علیفسخ قرارداد م یبرا ،عمل نکند ارفاقیط قرارداد یتاجر به شرا چنانچه: فسخ قرارداد ارفاقی :946نکته 

 :یقابطال قرارداد ارفا :947نکته 

 ورشکسته به تقلب اعالم شود. تاجر .1

 .ان ننموده استیرا ب یزان واقعیله و تقلب به کار برده و میا قروض خود حی ییزان دارایمعلوم گردد تاجر در م یاز انعقاد قرارداد ارفاق بعد .2

شننود و طلبکنناران موافننق می : در ایم فرض مجدداً عملیات تصفیه آغنناز(ق.ت  503و    502و    501)موضوع مواد  ورشکستگی مجدد   :948نکته 

گیرند و اگر در مدت قرارداد ارفاقی، تاجر مقداری از دیون خود را پرداخته باشد بدیهی اسننت می  قرارداد ارفاقی و طلبکاران جدید، در صف غرما قرار
 .شودمی از دیون طلبکاران کسر ،که ایم مقدار

 سابق باشند. یکند اما محتمل است آنها همان اعضایم میید تعیه جدیر تصفیدادگاه عضو ناظر و مد یقا ابطال قرارداد ارفایپس از فسخ  :949نکته 

له اعننالن در روزنامننه ید فننوراً بننه وسنن ینن با هیر تصفیمدکننند؛  یم مییتع  یناظر  ه و عضویر تصفیدادگاه مد  یقپس از ابطال قرارداد ارفا :950نکته 

 ابراز کنند. یدگیرس یاسناد مطالبات خود را برا ماه یکظرف د را اگر باشند دعوت کند که در یجد یطلبکارها

 .اعتبار و شهرت تاجر بازگشت :اعتبار یاعاده :951نکته 

 کننامالً هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته اسننت  ی اعتبار حقی یا حقیقی:اعاده :952نکته 

 .نمایدمی اعاده اعتبار بپردازد حقاً

 دو حالت اعاده اعتبار حکمی وجود دارد: در: قانونیی اعتبار حکمی یا اعاده :953نکته 

تار  سال   5ظرف  صحت عمل خود را در    تاجر   الف. نما  ی ورشکستگخ اعالن حکم  ی از  ارفاقیمفاد و شرا  و   د یاثبات  را عمل نموده و    ی ط قرارداد 

 . دی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته پرداخت نما یوجوه

 .ندینما یه طلبکاران ذمه تاجر را بریا کلیت دهند یه طلبکاران به اعاده اعتبار تاجر رضایکل زمانی.ب
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ی اعتبار عبارت دیگر صدور حکم مبنی بر رد اعاده به ؛است طرحقابلمجدداً  تیقطعخ  یاز تار  ماه 6پس از  اعتبار رد شود   یاگر اعاده :954نکته 

 مثل رد ادعای اعسار اعتبار امر مختومه ندارد.

انت در یا خی یکه به مجازات سرقت، کالهبردار  بوده +تاجریورشکسته به تقلب  که    تاجری  عدم قابلیت درخواست اعاده اعتبار: :955نکته 

 اعتبار کنند. یتقاضای اعاده توانندنمیتجارتی  یاند از جنبهت نکردهیثیح یجزایی اعاده یمادام که از جنبه باشد امانت محکوم شده

 ی له یبه وس ماه یکمدت  تواند دریافت نکرده میکه طلب خود را کامالً در یهر طلبکار :اعتبار یاعتراض به دادخواست اعاده :956نکته 

 اسناد مثبت طلب. یضمیمه به کنداعتبار اعتراض  یدادخواست اعادهبه  اظهارنامه

 روز 20ظرف توانند یمعترض م یو طلبکارها العموممدعیاعتبار و   یاعادهعدم   یمدع   :تجدیدنظرخواهی از حکم اعاده اعتبار  :957نکته 

 ی اعتبار تجدیدنظرخواهی کنند.اعاده از اعالم حکم

سازمانی دولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد و دارای کارمندان تصفیه و ابزارهایی    : اداره تصفیه امور ورشکستگی :958نکته 

 . کننداست که امر تصفیه را تنظیم و تسهیل می
اداره  :959نکته  اداره تصفیه امور    یتصفیه امور ورشکستگی دایر شده است، امر تصفیه به وسیله   ی در نقاطی که  ایم اداره و طبق مقررات قانون 

 .پذیردنامه آن، انجام می ورشکستگی و آییم 
خ خاتمه  یکه تا آن تار   ی ه اعالم شود امور ورشکستگی ل اداره تصفی: در هر حوزه که تشکی تصفیهتوسط اداره   هاشرکت تصفیه   :960نکته 

 . ندینما ی اقدام خوددار هرگونه د از یه و کارمندان ناظر بای ران تصفیده و مدی ه گردیی تصفل اداره یافته تحوین
ه و  یافته است، طبق مقررات قانون اداره تصف یه خاتمه نیل اداره تصفیه آنها در موقع اعالم تشکی یی که تصفهاشرکت  ی ات ورشکستگیعمل :961نکته 

 افت. یادامه خواهد  نامهم ییآ
تصفیه پرونده را دریافت کرد   یاداره   سیرئپس از اینکه    :حکم  صادرکنندههای دریافت شده از دادگاه  رسیدگی به پرونده  :962نکته 

اداره  کارمندان  از  یکی  به  را  می   یپرونده  ارجاع  را  تصفیه  تصفیه  امر  وی  تا  می   طورهمان دهد  انجام  تصفیه  مدیر  یك  و    ،دهدکه  مقررات  طبق 
 . تصفیه و نیز طبق قوانیم تجارت انجام دهد ی نامه اداره آییم 
 .باشددر آییم دادرسی مدنی می  ذکرشده رد همان موارد   موارد .مشمول مقررات رد دادرس است کارمند اداره تصفیه،  :963نکته 
  اما در صورت دارایی درج  شوندی نمیات دیم، مهر و موم نمستثمهر و موم نمودن اموال  و در و مهر  یبردار صورت شامل : اقدامات اولیه :964نکته 

 .شوندمی
نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها را  ها می ها، کاالها و کارخانه تصفیه اقدام به بستم و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه   ی اداره  :965نکته 

 . اداره نماید
 .نکه بتواند آنها را تحت نظارت خود اداره کندیکند مگر ای تصفیه اقدام به مهر و موم اموال تاجر م ی اداره  :966نکته 
 . ماندی م یکه الزم بداند مهر و موم باق یکند و آنها را مهر و موم کرده تا وقتی اداره به طرق ممکم اقدام به حفاظت اموال م :967نکته 
 .گرددی د میجزء صورت اموال ق یولرد یگی ار ورشکسته قرار میم تحت اختی مستثنیات د :968نکته 
تصفیه    ی اداره   ءصورت اقتضا  در  .ق.ا.ت مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد  21تاجر متوقف طبق ماده  :  توقیف تاجر :969نکته 

 . تواند اقدام به جلب او بنمایدمی
 . م تکلف معاف شده باشدی حاً از ایصرم  ی ار اداره بگذارد مگر ایه خود را در اختیتاجر متوقف مکلف است در مدت تصف :970نکته 
تواند قرار  می   تصفیه   یتاجر متوقف الزم باشد اداره   فیتوق  چنانچه.  دی اقدام به جلب نما   رأسا  تواند  یه م یتصف  ی در صورت اقتضا اداره :971نکته 

 . بخواهد دادگاهف او را از یتوق

  .دیآی به عمل م ه یتصف یدستور اداره ف از تاجر به یرفع توق :972نکته 

ا چند نفر از  یك  ی   ی تواند بر حسب تقاضای م  ن صلح یامکند    یاز اموال خود را مخف  یا قسمتیکه تاجر فرار کرده    ی در صورتهمچنیم   :973نکته 

 اطالع دهد. العموم یمدع طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال تاجر کند و بالفاصله اقدامات خود را به 
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ها  پست و گمرك بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ی تواند از ادارهتصفیه می  یق ا.ت: اداره  10به موجب ماده :  تفتیش مراسالت :974نکته 

 .هایی که به عنوان متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستدو بسته 
 . دهد ی کار ادامه  ی او اجازه   تجارتخانه ورشکسته جلوگیری کرده و به شدن از تعطیلتصمیم گرفته و  رأساًتواند می  اداره تصفیه  :975نکته 
 عادی و اختصاری.  باشد:می تصفیه بر دو نوع  :976نکته 
تصفیه حاصل فروش اموالی که صورت آنها را برداشته کافی برای    یقانون تصفیه اگر به نظر اداره   23طبق ماده    بر  تصفیه اختصاری: :977نکته 

اداره نباشد  اختصاری می   یپرداخت هزینه ورشکستگی  به تصفیه  اقدام  اینکه  مزبور  از طلبکاران، ظرف مدت  نماید مگر  درخواست  روز    10برخی 
 تصفیه عادی را نموده و هزینه آن را هم بپردازند. 

ی علیه ورشکسته دارد  یدارد که هر کس ادعانماید و در آن اعالم می اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت می  ی در تصفیه  :978نکته 
 تصفیه اعالم نماید.  ی ظرف چهل روز به اداره 

نماید و  اقتضاء کند ن بدون رعایت تشریفات ن اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می   سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران  :979نکته 
 .دارد ختم عمل تصفیه را اعالم می 

برای تشکیل جلسه دعوت    یدر مورد تصفیه  :980نکته  بستانکاران  به وسیله    یاداره مقتضهرگاه    ذلكمع   شوندی نماختصاری  است  بداند ممکم 
دعوت  ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده باشد در ایم مورد باید جلسه بستانکاران    تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که

 شود.
حو مقتضی اقدام به فروش آن  تصفیه به ن   یمجدد به عمل نیامده و اداره   دهیبه مزااقدام    شدهی ابیارز  ی در صورت نبودن خریدار به بها :981نکته 

 . خواهد نمود
به عمل آمده و سند    47و    46تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد   :982نکته  برای  می   دارایی صادر  تیکفاعدم قانون  شود ولی صورت تقسیم 

 نشده و تقسیم موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد  گذارده  هیتصف ی مراجعه اشخاص ذینفع در اداره 

  ی ورشکستگی باشد و یا یکی از طلبکاران هزینه  یدر صورتی که دارایی شخص ورشکسته کافی برای پرداخت هزینه : عادی ی تصفیه  :983نکته 

 پذیرد.تصفیه و قانون تجارت انجام می  یآن را بپردازد، تصفیه طبق تشریفات اداره 

 .شود تا برای تشخیص و تصدیق طلب مراجعه کنندمی طلبکاران  به آگهی: :984نکته 

ی هاشننرکتکه دعاوی تاجر در آن مطرح است و همچنیم  ییهادادگاهرونوشت آگهی به واحدهای اجرایی حوزه ورشکسته و دادسراها و  :985نکته 
 شود.می بیمه نموده است ارسالدر آن اقدام به  احتماالًکه تاجر  یامهیب

ی اخطاریننه قانون اداره تصفیه پس از رسیدگی به مطالبات، بستانکارانی که طلبشان تصدیق یا موقتاً قبول شده بننه وسننیله  38وفق ماده   :986نکته 
ی اقدام به تقسیم و فننروش قرارداد ارفاقی تنظیم نشود اداره اگر .شودمی قید نامهدعوتشوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی شده باشد در می  دعوت
 کند.می اموال

مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن   لیاز تحصتقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل    مستقیم،  یهااتیمالقانون    88  وفق ماده :987نکته 
 .معادل میزان مالیات مجاز نیست میتأم

اظهارنامه خالف واقع و مدیران تصفیه در صورت عنندم رعایننت  میتسل  ای  صورت عدم تسلیم اظهارنامهآخریم مدیران شخص حقوقی در   :988نکته 
و کلیه کسانی که دارایننی شننخص حقننوقی بننیم آنننان  متضامناً شخص حقوقی و شرکا ضامم موضوع قانون تجارت  یهاضامممقررات و ضامم یا  

به شخص  متعلقه رکردیدو زیان  جرائمول پرداخت مالیات و ؤب آنان شده است مسدارایی شخص حقوقی نصی  که ازتقسیم گردیده به نسبت سهمی  
 .حقوقی خواهند بود

 مطالبننات  چهارمسننه  یدارنده  که  یت عددیأت طلبکاران با اکثریشود مگر هیده فروخته میب مزایاموال متوقف به ترت  فروش اموال: :989نکته 

 .م داردیمت معیا در بازار قیمال در بورس  کهیوقت یات دهند یرضا هستند

قننه دارننند جلننب یت بستانکارانی که نسبت به آن حق وثینکه رضایده فروخت مگر ایر مزایق غ یتوان به طرینم نیز  قه رایوثدارای    اموال  :990نکته 
 .شود
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و اموالی که در معرض تنزل قیمت هستند و اموالی که دارای قیمت مشخص بازاری هستند به طریق مزایننده فننروش   یفاسدشدناموال    :991نکته 
 .ثمم را بپردازد ظرف سه ماهاموال را باید به طریق نقدی فروخت مگر آنکه  ضمناً .روندینم

ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند  ییدوم نسبت به دارا یدوم از طبقه یا کسانشان تا درجهیه یتصف یچنانچه کارکنان اداره :992نکته 
 شود.یم یب انتظامیآنها باطل و متخلف تعق یمعامله
هر شننیئی در آن  یو باالتریم بها دهیمدت مزاباید نام اشخاصی که مباشر مزایده بوده و همچنیم تاریخ و محل و   مجلسصورت  میدر ا :993نکته 

 .نمایندمی امضاء هیاداره تصفیا کارمند  سیرئرا  مجلسصورت و قید شود

را تا روزی که برای مزایده مقننرر  شدهیابیارز رمنقولیغ مال  یصدی پنج بهاکنند باید می شرکت رمنقولیغ مال   یکسانی که در مزایده :994نکته 
 .تصفیه بسپارند یشده به صندوق اداره

تعهنند خننود نگننردد خسننارت وارده از مبلننغ سننپرده  یپیشنهاددهنده حاضر به اجننرا آنکههرگاه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگیرد یا  :995نکته 
 د.برداشت خواهد ش

 نامندمی ییسند را سند انتقال اجرا می. اشودمی یا بستانکار منتقل  دهیبرنده مزامال مورد مزایده به موجب سند رسمی به    یبعد از مزایده :996نکته 
 .شودمی و دارای تمام اوصاف سند رسمی مالکیت است و در نهایت نیز در دفتر اسناد رسمی انتقال انجام و ثبت

موقت تهیننه نمننوده و اعننالم نماینند کننه   میصورت تقستصفیه    یقانون اداره  48اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده   :997نکته 
 .بستانکاران گذارده خواهد شد در دسترس ظرف مدت ده روزتقسیم در  صورت

شود می  به نتیجه نرسیده باشد سهمی که برای او منظور شده کنار گذارده  موقت سهامهرگاه دعوای مربوط به بستانکاری در موقع تقسیم  :998نکته 
برای برگشت فرع قانونی از طلب خود  مگر آنکهخته نخواهد شد است قبل از رسیدن موعد به آنها پردا  مؤجل  هاآن بستانکارانی که طلب    و همچنیم

 رضایت دهند

بننرای تنظننیم صننورت و  شده باشد    یورشکسته قطعشود که کلیه دعاوی مربوط به دارایی و بدهی  می  صورت تقسیم نهایی وقتی تنظیم :999نکته 
 .تصفیه گردید قانون اداره 45قطعی الزم نیست منتظر مازاد مذکور در ماده 

د ینن م منندت را تمدیتواند ایدادگاه استان م  سیرئ  البته.  ه شودیتصف  ماه  8ظرف  خ وصول حکم آن به اداره  ید از تاریبا  یورشکستگامور   :1000نکته 
 .دینما

 . اعالم خواهد شد یخاتمه ورشکستگ م اموال یتقسپس از  :1001نکته 
 

 گزیدۀ مواد مهم قانو  تجارت

 تجار و منامالت تجارتی 

 قرار بدهد.   ی خود را معامالت تجارت   ی منمول شغل  است که    ی تاجر کس   -1ماده  

 ل است: ی از قرار ذ   ی معامالت تجارت   -2ماده  

 ا نشده باشد. ی در آن شده باشد    ی اعم از اینکه تصرفات   قصد فروش یا اجاره به    مال منقول ل هر نوع  ی ا تحص ی د  ی خر   -1

 که باشد.   ی هر ن و ا هوا به  ی ا آب  ی   ی به حمل و نقل از راه خشک   ی تصد   -2

  ل ی از قب شود  ی جاد م ی امور ا   ی انجام بعض   ی که برا   ی سات ی تأس به هر نوع    ی تصد ن  ی و همچن   ی ا عامل ی ون( و  ی س ی کاری )کم العمل ا حق ی   ی دالل   ات ی عمل هر قسم    -3
 ره. ی و غ   رسانیدن ملزومات و    ه ی ته ا  ی   خدمه دا کردن  ی ا پ ی   ی منامالت ملک ل  ی تسه 

 نباشد.   ی رفع حوائ  شخص   ی برا   مشروط بر اینکه س و بکار انداختن هر قسم کارخانه  ی تأس   -4

 ی ات حراج ی به عمل   ی تصد   -5
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 ی عموم   ی ها شگاه ی بهر قسم نما   ی تصد   -6

 ی و بانک   ی ات صراف ی عمل   هر قسم   -7

 رتاجر باشد ی ا غ ی اعم از اینکه تاجر    ی بروات معامالت    -8  

 ی ر بحر ی و غ   ی بحر   مه ی ب ات  ی عمل   -9

 و معامالت راجعه به آنها   ی خارج ا  ی   ی داخل   ی ران ی و کشت   ی د و فروش کشت ی سازی و خر کشتی   -10

 شود: ی محسوب م   ی از آنها تجارت   ی ک ی ا  ی ن  ی ل به اعتبار تاجر بودن متعامل ی معامالت ذ   -3ماده  

 ها و کسبه و صرافان و بانک   ن تجار ی ب ه معامالت  ی کل   -1

 د. ی نما ی خود م   ی ج تجارت ی حوا   ی برا ر تاجر  ی ا غ ی که تاجر    ی ه معامالت ی کل   -2

 ند. ی نما ی ارباب خود م   ی امور تجارت   ی برا ا شاگرد تاجر  ی ا خدمه  ی که اجزاء    ی ه معامالت ی کل   -3

 . ی های تجارت شرکت ه معامالت  ی کل   -4

 . شود ی م سوب نم   ی وجه تجارت هیچ به   رمنقول ی غ معامالت    -4ماده  

 ست. ی ن   ی ثابت شود معامله مربوط به امور تجارت   مگر اینکه محسوب است    ی ه معامالت تجار، تجارت ی کل   -5ماده  

 دفاتر تجاری 

 دهد داشته باشد. ی ن دفاتر قرار م ی مقام ا ه به موجب ن امنامه قائم ی را که وزارت عدل   ی گر ی ا دفاتر د ی ل  ی کسبه جزء مکلف است دفاتر ذ   ی به استثنا   ی هر تاجر   -6ماده  

 دفتر روزنامه  -1
 دفتر کل  -2
 ی دارائ دفتر   -3
 ه ی دفتر کپ  -4
ن  ی ه مع ی نده ادارة ثبت )که مطابق ن امنامه وزارت عدل ی در آن نوشته شده باشد به توسط نما   ی ز ی قبل از آنکه چ  ه ی به استثناء دفتر کپ   6دفاتر مذکور در ماده   -11ماده  

ن ماده  ی انه هر دفتر مقررات ا ی د سال ی باشد. در موقع تجد   ی ب ی نمره ترت  ی دارا د اوراق آن ی با   ی ست. ول ی مزبور الزم ن   ی امضا   ه ی دفتر کپ  ی برا  شود( امضاء خواهد شد. ی م 
 قانون ثبت اسناد است.   135ال و به عالوه مشمول ماده  ی ت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه با کسور آن دو ر ی رعا 

د  ی سف   ی ن جا ی دن، حك کردن و همچن ی خ در صفحات مخصوصه نوشته شود. تراش ی تار ب  ی د به ترت ی ه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق با ی کل  -13ماده  
  سال  10الاقل تا    ی هر سال   ختم را از    تمام دفاتر د ی ن سطور نوشتن ممنوع است و تاجر با ی ا ب ی ه و  ی معمول است و در حاش  ی س ی که در دفترنو   ش از آنچه ی ب گذاشتن 
 نگاه دارد. 

ن  ی ب مرتب شده باشد    ن قانون ی مطابق مقررات ا که    ی برند در صورت ی خود بکار م   ی امور تجارت   ی که تجار برا   ی ر دفاتر ی سا و    6دفاتر مذکور در ماده    -14ماده  
 ه صاحب آن معتبر خواهد بود. ی صورت فقط بر عل   ن ی ر ا ی در غ ت خواهد داشت و  ی سند   ی در امور تجارت ،  تجار 

 نامه دفتر ثبت تجاری از آیین 
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های تجارتی دفتر مخصوصی به نام  های بازرگانی و شرکت شود به من ور ثبت نام بازرگانان و بنگاه در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده یا می  -  1ماده  
 دفتر ثبت تجارتی تأسیس خواهد شد. 

و خارجی که مرکز اصلی آنها یا تجارتخانه آنها در ایران بوده و یا اینکه در خارجه باشد ولی در ایران    های تجارتی ایرانی های بازرگانی و شرکت کلیه بازرگانان و بنگاه   -  2ماده  
 .نامه در دفتر مذکور در ماده یک به ثبت برسانند شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آیین 

 های تجارتی شرکت 

 آنها ها و قواعد راجع به  در اقسام مختلِف شرکت 
 عام و خاص   ی های سهام شرکت 

 . نباشد   ی ات آن امور بازرگان ی نکه موضوع عمل ی ا   ولو شود  ی محسوب م   ی بازرگان شرکت    ی شرکت سهام   -2ماده  

باشد. در  د کمتر ی نبا  ال ی میلیون ر یک از  خاص  ی سهام های ه شرکت ی و سرما  ال ی ون ر ی ل ی پنج م از  عام   ی سهام  ی ها شرکت   ه ی سرما س،  ی در موقع تأس  -5ماده 
زان حداقل مقرر  ی تا م   ه ی ش سرما ی افزا نسبت به    ك سال ی ظرف  د  ی ن ماده کمتر شود، با ی س به هر علت از حداقل مذکور در ا ی ه شرکت بعد از تأس ی که سرما   ی صورت 

دار  ت ی از دادگاه صالح   ان الل آن را تواند  ی م  نفع ی هر ذ وگرنه   ابد ی ر شکل  یی تغ های مذکور در قانون تجارت  از انواع شرکت   ی گر ی ا شرکت به نوع د ی د ی اقدام به عمل آ 
 را موقوف خواهد نمود.   ی دگ ی گردد دادگاه رس   ی موجب درخواست انحالل منتف   ی قطع   ی درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رم 

مبلغ تعهد    و پنج درصد   ی الاقل، س و  کرده    تنهد شرکت را خود    ه ی ست درصد سرما ی د اقاًل ب ی با ن  ی مؤسس   عام   ی سهام های  س شرکت ی تأس   ی برا   -6ماده  
نویسی  ه پذیره ی مه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعالم ی به ضم   ی ا سپس اظهارنامه   سپرده ها  از بانک   ی ک ی « نزد  س ی شرکت در شرف تأس به نام: »   ی شده را در حساب 

ها وجود ندارد به  ره ثبت شرکت ی که دا   ی ها و در نقاط ره ثبت شرکت ی به دا  ها ها و در شهرستان ثبت شرکت  ده باشد در تهران به اداره ی ن رس ی ة مؤسس ی سهام که به امضاء کل 
 افت کنند. ی د در ی م و رس ی اداره ثبت اسناد و امالك محل تسل 

حساب باز شده    ی پرداخت مبلغ نقد   ی که برا   ی آن را در همان بانک  ت ی ا مدارك مالک ی ن آن ی ع د ی باشد با   رنقد ی غ ن به صورت ی از تعهد مؤسس   ی هرگاه قسمت   -تبصره 
 ند. ی م نما ی ها تسل مه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ی بانك را به ضم   ی و گواه ع  ی تود است  

 را صادر خواهد نمود.   ی س ی نو ره ی ه پذ ی اجازه انتشار اعالم ق مندرجات آنها با قانون،  ی پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطب   ها مرجع ثبت شرکت -10ماده  

 را که   ی مندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغ ن شده است عالقه ی نویسی مع ه پذیره ی که در اعالم  ی ظرف مهلت  -12ماده  
ً
ه و  ی د پرداخت شود تأد ی با نقدا

 افت خواهند کرد. ی د در ی رس 

 باشد. ی صاحبان سهام م   ی مات مجامع عموم ی تصم و    قبول اساسنامه شرکت خود مستلزم    ی ، بخود ورقه تنهد سهم امضاء    -15ماده  

و    ه مبالغ الزم ی تأد ه سهام شرکت و  ی کل   ی س ی نو ره ی احراز پذ و    ی دگ ی شود و پس از رس ل می ی ن قانون تشک ی ت مقررات ا ی با رعا   مؤسس   ی مجمع عموم -17ماده  
 ی با ران و بازرسان شرکت  ی کند. مد ی م   انتخاب شرکت را    ا بازرسان ی ران و بازرس  ی ن مد ی اول آن،    ب ی تصو شرکت و    شور درباره اساسنامه 

ً
قبول سمت    د کتبا

  خ شرکت ی ن تار ی از ا   اند. ده ی دار آن گرد های سمت خود عهده ف و مسئولیت ی ر و بازرس با علم به تکال ی ن است که مد ی ا   ل بر ی دل خود    ی ند. قبول سمت به خود ی نما 
 . شود ی م سوب م ل شده  ی تشک 

شرکت    ی در صورت   -19ماده   ماه که  شش  تار   تا  تسل ی از  ماده  ی خ  در  مذکور  اظهارنامه  نرس ی ا   6م  ثبت  به  قانون  هر  ی ن  درخواست  به  باشد  از  ی ده  ا  ی   ن ی مؤسس ك 
ه وجوه در  ی که تعهد سهام و تأد   ی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانک  ی حاک   ی ا نامه ی م شده است گواه ی که اظهارنامه به آن تسل   ها مرجع ثبت شرکت ؛ سان ی نو ره ی پذ 

  ی که برا  ی ا نه ی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هز  ی سان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداخت ی نو ره ی ن و پذ ی دارد تا مؤسس ی آن به عمل آمده است ارسال م 
 ن خواهد بود. ی هده مؤسس ا تعهد شده باشد به ع ی س شرکت پرداخت  ی تأس 

 خواهد بود:   ی ها کاف ر به مرجع ثبت شرکت ی مه مدارك ز ی م اظهارنامه به ضم ی فقط تسل   خاص   ی سهام های  س و ثبت شرکت ی تأس   ی برا   -20ماده  
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 ده باشد. ی رس   ه سهامداران ی کل د به امضاء  ی شرکت که با   اساسنامه  -1
مذکور   اظهارنامه   کل سهام باشد.   و پنج درصد   ی کمتر از س د  ی آن که نبا   ی ه قسمت نقد ی تأد از   ی حاک   ی نامه بانک ی ه سهام و گواه ی اظهارنامه مشعر بر تعهد کل  -2
ك در  ی م آن به تفک ی ده و صورت تقو ی ه گرد ی د تمام آن تأد ی باشد با   رنقد ی غ ه به صورت  ی از سرما   ی قسمت ا  ی   تمام ده باشد. هرگاه  ی رس   ه سهامداران ی کل   ی د به امضا ی با 

 ازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد. ی د شرح امت ی که سهام ممتازه وجود داشته باشد با   ی باشد و در صورت اظهارنامه منعکس شده  
 ده باشد. ی رس   ه سهامداران ی کل   ی د و به امضا ی ای ق جلسه د در صورت ی ا بازرسان شرکت که با ی ران و بازرس  ی ن مد ی انتخاب اول  -3
 . 17ر ماده  ی قسمت اخ ت  ی با رعا   ی ت و بازرس ی ر ی قبول سمت مد  -4
گه   ی راالنتشار ی ذکر نام روزنامه کث  -5  در آن منتشر خواهد شد.   ی عاد   ی ن مجمع عموم ی ل اول ی تا تشک راجع به شرکت    ی که هرگونه آ

 نخواهد بود. ه  ی الرعا خا ، الزم   ی های سهام عام مقرر است در مورد شرکت   ی های سهام ل و ثبت شرکت ی تشک   ی ن قانون برا ی که در ا   ی ط ی ود و شرا ی ر ق ی سا   -تبصره 

 . 19ا در مورد مذکور در ماده  ی و    دن شرکت ی به ثبت رس ست مگر پس از  ی س ممکن ن ی در شرف تأس   ی های سهام ه شده به نام شرکت ی استفاده از وجوه تأد   -22ماده  

 دارند.   ی ت تضامن ی مسئول دهند  ی دن شرکت انجام م ی س و به ثبت رسان ی که به من ور تأس   ی اقدامات ه اعمال و  ی ن نسبت به کل ی مؤسس   -23ماده  

 سهام 
باشد. ورقه سهم، سند  ی م   ی صاحب آن در شرکت سهام   منافع و    تنهدات و    مشارکت زان  ی که مشخص م   ی ه شرکت سهام ی است از سرما   ی سهم قسمت   -24ماده  

 دارد.   ی است که صاحب آن در شرکت سهام   ی تعداد سهام نده  ی است که نما   ی ا قابل منامله 

 باشد.   نام ی ب ا  ی و    با نام سهم ممکن است    -1تبصره  

 شود. ی ده م ی نام   سهام ممتاز نگونه سهام  ی قائل شوند ا   یی ا ی ن قانون مزا ی ت مقررات ا ی از سهام شرکت با رعا   ی بعض   ی که برا   ی در صورت   -2تبصره  

 شوند برسد. ی ن م یی تع   اساسنامه که به موجب مقررات    الاقل دو نفر   ی ب بوده و به امضا ی شماره ترت   ی و دارا   ی و چاپ   مت دالشکل د  ی اوراق سهام با   -25ماده  

زمان   -27ماده   با   ی تا  شرکت  است  نشده  صادر  سهام  اوراق  سهام  ی که  صاحبان  به  موقت ی گواه د  معرف    نامه  که  بدهد  سهام و    تنداد سهم  مبلغ  و    نوه 
د ورقه سهم صادر و به  ی سهم با   ی مبلغ اسم  ی پس از پرداخت تمام  ك سال ی در هر حال ظرف مدت   ی است ول  در حکم سهم نامه  ی ن گواه ی آن باشد. ا  شده پرداخت 

 گردد.   ابطال نامه موقت سهم مسترد و  ی م و گواه ی صاحب سهم تسل 

است. در صورت تخلف امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات    ممنوه نامه موقت سهم  ی ا گواه ی صدور ورقه سهم    ده ی ثبت نرس که شرکت به    ی تا وقت   -28ماده  
 اشخا  ثالث خواهند بود. 

ن گونه سهام  ی ممنوع است. به تعهدکننده ا   نام نامه موقت بی ی گواه ا  ی   نام ی سهم ب هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه   ی مبلغ اسم   ی تمام مادام که   -30ماده 
 است.   سهام با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال    نامه موقت با نام ی گواه 

  ی د مجمع عموم ی با   ره شرکت ی أت مد ی ه ن صورت  ی د ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر ا ی با   ی نشده سهام هر شرکت سهام مبلغ پرداخت   -33ماده  
  ی حق خواهد داشت که برا   نفع ی ذ   ل دهد وگرنه هر ی ه دعوت کند و تشک ی شده سرما زان مبلغ پرداخت ی ه شرکت تا م ی ل سرما ی صاحبان سهام را به من ور تقل   الناده فوق 

 رجوع کند.   دادگاه به    شده زان مبلغ پرداخت ی تا م شرکت    شده ه ثبت ی ل سرما ی تقل 

  ی گر ی سهم آن را به د   ی ه تمام مبلغ اسم ی که قبل از تأد   ی باشد و در صورت ی آن م   ی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسم   ی سهم   اه ی تنهد ابت که    ی کس   -34ماده  
 آن خواهد بود.   ی ه مبلغ اسم ی مسئول پرداخت بق   دارنده سهم انتقال دهد بعد از انتقال سهم  

ل مجامع  ی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشک  ی در مجامع عموم  ی رأ و  حق حضور   35دارندگان سهام مذکور در ماده   -37ماده 
این   ی عموم  به عالوه  تعداد  تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد.  از کل  و  قابل   افت سود ی حق در گونه سهام  و  د  ی د سهام جد ی در خر   حق رج ان تقسیم  شرکت 

 خواهد ماند.   منلق گونه سهام  تقسیم به این افت اندوخته قابل ی ن حق در ی همچن 
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به قبض و  گونه سهام  شود مگر خالف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این ی م و ملك دارنده آن شناخته م ی تن  نام به صورت سند در وجه حامل،  ی سهم ب   -39ماده  
 باشد. ی نام م ی ات بر درآمد مشمول مقررات سهام ب ی نام است و از لحاظ مال ی نام در حکم سهام ب ی هام ب نامه موقت س ی د. گواه ی آ ی به عمل م   اقباض 

د انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند. در  ی او با   ی نده قانون ی ا نما ی ل  ی ا وک ی   دهنده انتقال به ثبت برسد و    دفتر ثبت سهام شرکت د در  ی با   با نام انتقال سهام    -40ماده  
نده  ی ا نما ی ل  ی ا وک ی رنده  ی انتقال گ   ی د و به امضا ی ز در دفتر ثبت سهام شرکت ق ی رنده ن ی کامل انتقال گ   ی نشان   نشده است سهم پرداخت    ی مبلغ اسم   ی که تمام   ی مورد 
ده و امضاء شود. هر  ی ب به ثبت رس ی ن ترت د به هما ی ز با ی ر اقامتگاه ن یی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغ   ی تعهدات ناش   ی ده و از ن ر اجرا ی او رس   ی قانون 
 اعتبار است.   اشخاص ثالث فاقد و    از نظر شرکت د  ی ط فوق به عمل آ ی ت شرا ی که بدون رعا   ی انتقال 

 صاحبان سهام بشود.   ی ا مجامع عموم ی ران شرکت  ی مشروط به موافقت مد   تواند ی نم نقل و انتقال سهام    عام   ی سهام های  در شرکت   -41ماده  

صاحبان    الناده فوق   ی ب مجمع عموم ی که شرکت منحل نشده است طبق تصو   ی ن تا موقع ی و همچن   موجب اساسنامه تواند به  می   ی هر شرکت سهام   -42ماده  
د به  ی ازات وابسته به سهام ممتاز با ی ر در امت یی هرگونه تغ ن گردد.  یی د به طور وضوح تع ی گونه سهام و نحوه استفاده از آن با ازات این ی ب دهد. امت ی ترت   سهام ممتاز سهام،  

 رد. ی سهام انجام گ   گونه ك این ی نصف به عالوه  العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان  فوق   ی ب مجمع عموم ی تصو 

 اوراق قرضه 

ورقه    ی د مسترد گردد. برا ی با   ی ن ی ا مواعد مع ی ا اجزاء آن در موعد ی آن   ی ن که تمام ی است با بهره مع  وام   ی مبلغ است که معرف   ی ا ورقه قرضه ورقه قابل معامله   -52ماده  
 ز شناخته شود. ی ن   ی گر ی قرضه ممکن است عالوه بر بهره حقوق د 

 شوند. ی شرکت محسوب م   بستانکار و فقط    نداشته   ی دخالت گونه  دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ   -53ماده  

آن به   دو ترازنامه خ ثبت شرکت گذشته و  ی تمام از تار  دو سال شده و  ه ی تأد شده شرکت  ثبت  ه ی ه سرما ی کل که  ست مگر وقتی ی کن ن انتشار اوراق قرضه مم   -55ماده 
 ده باشد. ی رس   ی ب مجمع عموم ی تصو 

ره انتشار اوراق  ی أت مد ی شنهاد ه ی تواند بنا به پ ی العاده صاحبان سهام م فوق  ی نشده باشد مجمع عموم   ی ن ی ب ش ی هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پ  -56ماده 
  ا چند بار ی ك  ی که از دو سال تجاوز نکند    ی مدت   ی ره شرکت اجازه دهد که ط ی أت مد ی تواند به ه ی م   ی مجمع عموم ا  ی و  ن کند. اساسنامه  یی ط آن را تع ی ب و شرا ی قرضه را تصو 

 . د ی به انتشار اوراق قرضه مبادرت نما 

 باشد.   ی د متساو ی ه( با ی ز قطعات اوراق قرضه )در صورت تجز ی اوراق قرضه و ن   ی در هر بار انتشار مبلغ اسم   –تبصره  

 ی در مجامع عموم 
 ر است: ی مؤسس به قرار ز   ی ف مجمع عموم ی وظا   -74ماده  

 مبالغ الزم.   ه ی تأد ه سهام شرکت و  ی کل   ی س ی نو ره ی پذ   احراز ن  ی آن و همچن   ب ی تصو و    ن ی گزارش مؤسس به    ی دگ ی رس  -1
 . اصالح آن شرکت و در صورت لزوم    طرح اساسنامه ب  ی تصو  -2
 ا بازرسان شرکت. ی ران و بازرس  ی مد   ن ی اول انتخاب   -3
 در آن منتشر خواهد شد.   ی عاد   ی ن مجمع عموم ی ل اول ی سهامداران تا تشک   ی برا   ی ه بعد ی که هرگونه دعوت و اطالع   ی راالنتشار ی کث   ن روزنامه یی تع  -4

مؤسس   -تبصره  با ی گزارش  روز د  ی ن  پنج  از    حداقل  عموم   ل ی تشک قبل  محل   ی مجمع  در  گه   ی مؤسس  آ در  تع   ی که  مجمع  برا یی دعوت  است  شده  مراجعه    ی ن 
 سان سهام آماده باشد. ی نو ره ی پذ 

وزارت    ی کارشناس رسم   ی نظر کتب مؤسس    ی د قبل از اقدام به دعوت مجمع عموم ی ن با ی داشته باشند مؤسس   رنقد ی غ ن آورده  ی ا چند نفر از مؤسس ی ك  ی هرگاه    -76ماده  
خود   ی ن برا ی که مؤسس  ی مؤسس بگذارند. در صورت  ی ار مجمع عموم ی اقدامات خود در اخت   جزء گزارش و آن را    جلب رنقد ی غ   ی ها آورده   ی اب ی ارز را در مورد    ی دادگستر 

 م شود. ی مه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقد ی آن به ضم   ه ی توج د  ی د با مطالبه کرده باشن   یی ا ی مزا 
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 مؤسس مطرح گردد.   ی د در مجمع عموم ی مطالبه شده با   ی ا ی رنقد و علل و موجبات مزا ی های غ آورده   ی اب ی گزارش مربوط به ارز   -77ماده  

است   ی آنها موضوع رم  ی ا ی ا مزا ی اند  که تعهد کرده   ی رنقد ی م آورده غ ی که تقو   ی در موقن اند خود مطالبه کرده   ی برا   ی خاص   ی ا ی که مزا   ی کسان ر نقد و ی آورده غ  دارندگان 
 . منظور نخواهد شد ه شرکت  ی نصاب جزء سرما   ث حد ی از ح است    ی که موضوع مذاکره و رم   ی رنقد ی غ ه  ی و آن قسمت از سرما   ندارند   ی حق رأ 

بیش  گردد، باید  های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به من ور رسیدگی به وضع آورده  -  80ماده  
گهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه    نویسان از نصف پذیره   .دوم قید گردد هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند در آ

است   ی ضرور ن قانون ی ا  76مذکور در ماده   جلب نظر کارشناس کن  ی ل  ست ی ن   ی مؤسس الزام   ی ل مجمع عموم ی تشک   خاص   ی سهام های در شرکت   -82ماده 
 کارشناس قبول نمود.   ی اب ی ش از ارز ی ب   ی رنقد را به مبلغ ی های غ آورده   توان ی نم و  

 شرکت قبل از موعد    ان الل ا  ی شرکت    ه ی سرما ا در  ی   اساسنامه ر در مورد  یی هرگونه تغ   -83ماده  
ً
 باشد. ی م   الناده فوق   ی ت مجمع عموم ی در صالح   من صرا

العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رمی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع  در مجمع عمومی فوق - 84ماده  
سوم سهامی که حق رمی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت  دوم دعوت و باحضور دارندگان بیش از یک برای بار  

 اول قید شده باشد. 

 معتبر خواهد بود.   ی در جلسه رسم   دوسوم آراء حاضر ت  ی العاده همواره با اکثر فوق   ی مات مجمع عموم ی تصم   -85ماده  

ران و  ی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مد   ی در جلسه رسم   ك آراء حاضر ی نصف بنالوه  ت  ی مات همواره با اکثر ی تصم   ی عاد   ی در مجمع عموم   -88اده  م 
 خواهد بود.   ی کاف   ی ت نسب ی اکثربازرسان که  

مذکور    حاصل ضرب دهنده برابر با  هر رمی   ی شود و حق رم ی شوند ضرب م د انتخاب  ی که با   ی ران ی عدد مد در    دهنده آراء هر رأی تعداد    ران ی مد در مورد انتخاب  
 ب را مقرر دارد. ی ن ترت ی خالف ا   تواند ی نم م کند. اساسنامه شرکت  ی ل باشد تقس ی که ما   ی ن چند نفر ی ا آن را ب ی ك نفر بدهد  ی تواند آراء خود را به  ی دهنده م خواهد بود. رمی 

  قبل  ی سود و زیان سال مال و حساب    ترازنامه به    ی دگ ی رس   ی شده است برا   ی ن ی ب ش ی که در اساسنامه پ  ی در موقع  بار   ك ی   ی د سال ی با  ی عاد   ی مجمع عموم  -89ماده 
ر امور مربوط به  ی ا بازرسان و سا ی ران و بازرس  ی مد   گزارش به    ی دگ ی شرکت و رس   انه ی عملکرد سال دوره    حساب صورت ون شرکت و  ی و مطالبات و د   ی و صورت دارائ 

 ل شود. ی تشک   ی مال های سال  حساب 

 . منتبر نخواهد بود   ی ان سال مال ی م نسبت به ترازنامه و حساب سود و ز ی اخذ تصم   ی ا بازرسان شرکت در مجمع عموم ی   بدون قرائت گزارش بازرس -تبصره 

ژه  ی سود و از    ده درصد م  ی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقس   ی ب مجمع عموم ی ن صاحبان سهام فقط پس از تصو ی م سود و اندوخته ب ی تقس   -90ماده  
 است.   ی ن صاحبان سهام الزام ی ب   ساالنه 

را در موعد مقرر دعوت نکند    ی عاد   ی ره مجمع عموم ی أت مد ی چنانچه ه   -91ماده    شرکت مکلفند    ا بازرسان ی بازرس  ساالنه 
ً
به دعوت مجمع مزبور    رأسا اقدام 

 ند. ی بنما 

ن صورت دستور  ی ند در ا ی دعوت نما   الناده بطور فوق را    ی عاد   ی مجمع عموم   ی توانند در مواقع مقتض ی ا بازرسان شرکت م ی ن بازرس  ی ره و همچن ی أت مد ی ه   -92ماده  
گه ی جلسه مجمع با   د شود. ی دعوت ق   ی د در آ

 . د ی فزا ی ب صاحبان سهام    تنهدات تواند بر  ی نم   ی ت ی ع اکثری ه ر بدهد و با  یی شرکت را تغ ت  ی تواند تابع ی نم   ی چ مجمع عموم ی ه   -94ماده  

را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره    پنجم سهام شرکت اقاًل یک که    سهامدارانی   -  95ماده   را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام 
توانند  کنندگان می مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست   تا بیست روز و هیأت مدیره باید حداکثر    شوند   خواستار 

  حداکثر تا ده روز رسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع موردتقاضا را  دعوت مجمع را از بازرس یا باز 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

209 

نموده و در  مع را رعایت  دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیمًا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مج 
گهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند   . آ

 چهل روز خواهد بود   حداکثر ده روز و    حداقل نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن  فاصله بین نشر دعوت   -  98ماده  

گه   -100ماده    د شود. ی د ق ی کامل با   ی نشان و    ساعت د  ی ل مجمع با ق ی تشک   م ل و    خ ی تار و    دستور جلسه   ی ل مجمع عموم ی تشک   ی دعوت صاحبان سهام برا   ی در آ

نشده    ی ن ی ب ش ی در اساسنامه پ   ی گر ی ب د ی که ترت   ی شود. در صورت ی ناظر اداره م   دو و    ی منش   ك ی س و  ی رئ   ك ی مرکب از    ی ا سه ی أت رئ ی توسط ه   ی مجامع عموم   -101ماده  
ن صورت  ی ه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در ا ی ا کل ی ران ی از مد   ی ا عزل بعض ی که انتخاب    ی خواهد بود مگر در مواقع   ره ی أت مد ی س ه ی رئ است مجمع با  ی باشد ر 

ممکن  جلسه  ی منش  ی انتخاب خواهند شد ول ن صاحبان سهام  ی ز ب ا   ناظران  انتخاب خواهد شد.  ی ت نسب ی ن سهامداران حاضر در جلسه به اکثر ی س مجمع از ب ی رئ 
 صاحب سهم نباشد.   است 

ك نسخه از آن  ی ده و ی مجمع رس   سه ی أت رئ ی امضاء ه شود که به  ی ب داده م ی ترت   ی توسط منش  ای جلسه صورت  ی مات مجمع عموم ی از مذاکرات و تصم  -105ماده 
 خواهد شد.   ی در مرکز شرکت نگهدار 

ارسال   ها به مرجع ثبت شرکت د جهت ثبت  ی جلسه مجمع با ك نسخه از صورت ی ل باشد  ی از امور ذ  ی ک ی متضمن   ی مات مجمع عموم ی که تصم  ی در موارد  -106ماده  
 گردد: 

 ا بازرسان ی ران و بازرس  ی انتخاب مد  -1
 ب ترازنامه ی تصو  -2
 ر در اساسنامه یی ه و هر نوع تغ ی ش سرما ی ا افزا ی کاهش   -3
 ه آن ی انحالل شرکت و نحوة تصف  -4
 ره ی أت مد ی ه 

ره  ی أت مد ی ه  ی باشند اداره خواهد شد. عده اعضا ی ا بعضًا قابل عزل م ی ن صاحبان سهام انتخاب شده و کاًل ی که از ب  ی ا ره ی أت مد ی له ه ی به وس   ی شرکت سهام  -107ماده  
 باشد.   پنج نفر کمتر د از  ی نبا   ی عموم   ی های سهام در شرکت 

 است.   بالمانع ران  ی تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مد   دو سال ن مدت از  ی کن ا ی شود ل ی ن م ی ران در اساسنامه مع ی ت مد ی ر ی مدت مد   -109ماده  

های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت  به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسؤولیت   توان می را    اشخاص حقوقی   -  110ماده  
های  ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسؤولیت فی نماید. چنین نماینده مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معر 

خواهد داشت. شخص حقوقی    مسؤولیت تضامنی مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است  
 . شود در همان موقع جانشین او را کتبًا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می   شرط آنکه تواند نماینده خود را عزل کند به عضو هیأت مدیره می 

در   ی که به موجب اساسنامه جهت دادن رم  ی د از تعداد سهام ی ن تعداد سهام نبا ی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. ا   ی د تعداد سهام ی ران با ی مد  -114ماده  
 ران  ی مد  رات ی تقص است که ممکن است از    ی ن خسارات ی تضم  ی ن سهام برا ی الزم است کمتر باشد. ا   ی مجامع عموم 

ً
 ا  ی  منفردا

ً
بر شرکت وارد شود. سهام مذکور   مشترکا

افت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان  ی کت را در خود در شر   ی دوره تصد   مفاصاحساب   ی ر ی و مادام که مد   ست ی انتقال ن قابل بوده و    با اسم 
 خواهد ماند.   ی قه باق ی وث 

افتن  ی ش ی ا افزا ی قه و  ی سهام مورد وث   ی ن در صورت انتقال قهر ی قه نباشد و همچن ی در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام الزم به عنوان وث  ی ر ی که مد   ی در صورت  -115ماده  
 محسوب خواهد شد.   ی مستنف ه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه  ی قه را ته ی تعداد سهام الزم به عنوان وث   ك ماه ی مدت  د ظرف  ی ر با ی قه مد ی عنوان وث تعداد سهام الزم به  
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ترازنامه و   ب ی باشد و پس از تصو ی م  ی همان دوره مال  ی ران برا ی مد  مفاصاحساب شرکت به منزله   دوره مالی ان هر  ی سود و ز   حساب و   تصویب ترازنامه -116ماده  
  خودخودبه ران  ی گونه مد قه این ی از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وث  ی گر ی ا بهر نحو د ی  ی ران منقض ی ت مد ی ر ی آن مدت مد  ی که ط   ی ان دوره مال ی حساب سود و ز 

 قه آزاد خواهد شد. ی د وث ی از ق 

ه  ی کل   ی ران شرکت دارا ی است مد   ی ت خا  مجامع عموم ی اقدام درباره آنها در صالح م و  ی ن قانون اخذ تصم ی که به موجب مقررات ا   ی جز درباره موضوعات   -118ماده  
ران در  ی ارات مد ی باشد. محدود کردن اخت   در حدود موضوه شرکت مات و اقدامات آنها  ی باشند مشروط بر آنکه تصم ی م   اداره امور شرکت   ی برا ارات الزم  ی اخت 

 کن است. ی ران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخا  ثالث باطل و کان لم  ی ن مد ی فقط از لحاظ روابط ب   ی مات مجامع عموم ی ا به موجب تصم ی اساسنامه  

اتخاذ گردد مگر آنکه در    اکثریت آرا حاضرین برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیأت مدیره الزم است. تصمیمات باید به    -  121ماده  
 . اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد 

را    سوم اعضا هیأت مدیره اقاًل یک ای از مدیران که ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده  -  122ماده 
 . گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیأت مدیره را دعوت نمایند   حداقل یک ماه ن جلسه هیأت مدیره  توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخری تشکیل دهند می 

الزحمه او را تعیین کند در  شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حّق   مدیریت عامل را به    حقیقی شخص    اقاًل یک نفر هیأت مدیره باید    -  124ماده  
 یره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مد 

 مجمع عمومی. آرا حاضر در    چهارم سه با تصویب    مگر در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد    تواند نمی مدیرعامل شرکت    

 . تواند مدیرعامل را عزل نماید هیأت مدیره در هر موقع می   –تبصره  

 محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.   نده شرکت ی نما ض شده است  ی ره به او تفو ی أت مد ی که توسط ه   ی ارات ی شرکت در حدود اخت   رعامل ی مد -125  ماده 

ا  ی ره  ی أت مد ی ا عضو ه ی ك  ی رعامل شرکت شر ی ا مد ی ره و  ی أت مد ی ه   ی هایی که اعضا ن مؤسسات و شرکت ی رعامل شرکت و همچن ی ره و مد ی أت مد ی اعضاء ه   -129ماده  
ا  ی واقع و    طرف منامله م  ی رمستق ی ا غ ی م  ی شود بطور مستق ی ا به حساب شرکت م ی که با شرکت    ی در معامالت   ره ی أت مد ی بدون اجازه ه توانند  ی رعامل آنها باشند نم ی مد 

ن  ی اول آن را به    گزارش د و  ی که اجازه آن داده شده بالفاصله مطلع نما   ی ا شرکت را از معامله   بازرس مکلف است    ره ی أت مد ی ه ز  ی شوند و در صورت اجازه ن   م ی سه 
به همان مجمع    ی ا ن معامله ی ات معامله ن ر خود را درباره چن ی جزئ   ی حاو   ی ز مکلف است ضمن گزارش خاص ی صاحبان سهام بدهد و بازرس ن   ی عاد   ی مجمع عموم 

 م کند. ی تقد 

 نخواهد داشت.   ی م نسبت به معامله مذکور حق رم ی هنگام اخذ تصم   ی عاد   ی ز در مجمع عموم ی ره و ن ی أت مد ی جلسه ه نفع در معامله در  ی رعامل ذ ی ا مد ی ره  ی أت مد ی عضو ه 

و    س ی تدل مگر در موارد    منتبر است در مقابل اشخا  ثالث    ب نشود ی تصو   ی توسط مجمع عاد   ولو آنکه در هر حال    129معامالت مذکور در ماده    -130ماده  
در صورت   تقلب  باشد.  ثالث در آن شرکت کرده  معامله به شرکت    ی که شخص  انجام  اثر  بر  بر    ی خسارت که  باشد جبران خسارت  آمده  و    ره ی أت مد ی عهده ه وارد 

 آنها    ی اند که همگ آن معامله را داده   اجازه است که    ی ران ی و مد   نفع ی ذ ران  ی ا مد ی   رعامل ی مد 
ً
 باشند. ی مسئول جبران خسارات وارده به شرکت م   متضامنا

ماده    ی در صورت   -131ماده   قانون  ی ا   129که معامالت مذکور در  ه ن  باشد هرگاه    ره ی أت مد ی بدون اجازه  گرفته  را    ی عاد   ی مجمع عموم صورت  آنها  شرکت 
انه انجام گرفته باشد تا سه سال از  ی که معامله مخف   ی خ انعقاد معامله و در صورت ی از تار   تا سه سال تواند ی خواهد بود و شرکت م  قابل ابطال نکند آن معامالت    ب ی تصو 

خواهد بود.    ی نفع در مقابل شرکت باق ی رعامل ذ ی ا مد ی ران و  ی ر و مد ی ت مد ی کن در هر حال مسئول ی تدار درخواست کند. ل ی خ کشف آن بطالن معامله را از دادگاه صالح ی تار 
فات الزم جهت انجام  ی ت تشر ی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعا   ی عاد   ی با مجمع عموم عامله  م به درخواست بطالن م ی تصم 

  ا ی ره  ی أت مد ی ن ماده به دعوت ه ی مذکور در ا   ی نخواهد داشت. مجمع عموم   ی نفع در معامله حق شرکت در رم ی رعامل ذ ی ا مد ی ر  ی خواهد داد. مد   ی ن مورد رم ی معامله در ا 
 ل خواهد شد. ی بازرس شرکت تشک 
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تواند  ی نم ند و شرکت  ی ل نما ی از شرکت تحص   ا اعتبار ی چگونه وام  ی ه حق ندارند    ی ره به استثناء اشخا  حقوق ی أت مد ی رعامل شرکت و اعضاء ه ی مد   -132ماده  
ن ماده به شرط آنکه  ی معامالت مذکور در ا   ی و اعتبار  ی های مال ها و شرکت است. در مورد بانک   باطل خود خودی ات به ی گونه عمل کند. این   تنهد ا ی  ن ی تضم ون آنها را ی د 

ره در  ی أت مد ی عضو ه  ی شخص حقوق   ی ندگ ی ز که به نما ی ن  ی ن ماده شامل اشخاص ی ت مذکور در ا ی رد معتبر خواهد بود. ممنوع ی انجام گ  ی و جار  ی ط عاد ی ود و شرا ی تحت ق 
 باشد. ی ن ماده م ی ن شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخا  مذکور در ا ی کنند و همچن ی ره شرکت م ی أت مد ی جلسات ه 

ز  توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طر و نمی   منتبر است اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخا  ثالث نافذ و  کلیه    -  135ماده  
 انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. 

امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع    کماکان مسؤول مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق    انقضا مدت در صورت    -136ماده  
دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا    ها از مرجع ثبت شرکت اند  تو می   هر ذینفع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند  

 .نماید 

دهم  به یک   ی که اندوخته قانون د. همین ی موضوع نما  ی اندوخته قانون شرکت را به عنوان   سود خالص از  بیستم یک ره مکلف است هر سال  ی أت مد ی ه   -140ماده 
  ی که اندوخته قانون  ی افت تا وقت ی بیستم مذکور ادامه خواهد  ابد کسر یک ی ش ی ه شرکت افزا ی که سرما  ی و در صورت است    ی ار ی اخت د موضوع کردن آن  ی ه شرکت رس ی سرما 

 ه بالغ گردد. ی دهم سرما به یک 

صاحبان سهام را    الناده فوق  ی مجمع عموم ره مکلف است بالفاصله ی أت مد ی ان برود ه ی شرکت از م   ه ی حداقل نصف سرما های وارده اگر بر اثر زیان  -141ماده 
  6ت مقررات ماده  ی د در همان جلسه و با رعا ی به انحالل شرکت ندهد با   ی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رم   ی ا بقاء شرکت مورد شور و رم ی د تا موضوع انحالل  ی دعوت نما 

 دهد.   کاهش ه موجود  ی ه شرکت را به مبلغ سرما ی ن قانون سرما ی ا 

منعقد گردد    ی شود نتواند مطابق مقررات قانون ی که دعوت م   ی مجمع   ا ی و د  ی العاده مبادرت ننما فوق   ی ن ماده به دعوت مجمع عموم ی ره برخالف ا ی أت مد ی که ه  ی در صورت 
 تدار درخواست کند. ی تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالح ی م   نفع ی هر ذ 

  ی مجمع عموم   مصوبات ا  ی شرکت و    اساسنامه ا  ی   ی تخلف از مقررات قانون رعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخا  ثالث نسبت به  ی ران و مد ی مد   -142ماده  
 برحسب مورد  

ً
 ا  ی   منفردا

ً
 ن خواهد نمود. یی جبران خسارت تع   ی ك را برا ی ت هر ی باشند و دادگاه حدود مسئول ی مسئول م   مشترکا

به  ی تدار م ی ست دادگاه صالح ی ن   ی ون آن کاف ی ه د ی تأد   ی شرکت برا   یی ا پس از انحالل معلوم شود که دارا ی شود    ورشکسته که شرکت    ی در صورت   -143ماده   تواند 
 از انحاء معلول تخلفات او بوده است    ی شرکت به نحو   یی نبودن دارا   ی ا کاف ی شرکت    ی را که ورشکستگ   ی رعامل ی ا مد ی ران و  ی ك از مد ی هر   نفع ی ذ هر    ی تقاضا 

ً
ا  ی   منفردا

 
ً
 د. ی ست محکوم نما ی شرکت ممکن ن   یی پرداخت آن از دارا   که   ی ون ی د ه آن قسمت از  ی به تأد   متضامنا

 بازرسان شرکت 

ا بازرسان  ی ف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس  ی ن قانون به وظا ی کند تا بر طبق ا ی انتخاب م   ا چند بازرس ی هر سال یک  در    ی عاد   ی مجمع عموم   -144ماده  
 است.   بالمانع 

 د. ی ز انتخاب نما ی ن آنها را ن ی آنکه جانش   بشرط کند    عزل ا بازرسان را  ی تواند بازرس  ی در هر موقع م   ی عاد   ی مجمع عموم 

اطالع دهند و   به اولین مجمع عمومی از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند   تخلف یا تقصیری در امور شرکت بازرس یا بازرسان باید هرگونه  -  151ماده 
صالحیتدار اعالم نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش   به مرجع قضایی باید    وقوه جرمی مطلع شوند در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از 

 دهند 

اند  ن شده یی عنوان بازرس تع ن قانون به ی ا   147که برخالف ماده    ی ا بر اساس گزارش اشخاص ی افت گزارش بازرس  ی بدون در   ی که مجمع عموم   ی در صورت   -152ماده  
 ود. نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد ب   ی اثر قانون چ وجه  ی ب به ه ی ن تصو ی ب قرار دهد ا ی ان شرکت را مورد تصو ی و ترازنامه و حساب سود و ز   یی صورت دارا 
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مربوط به    ی طبق قواعد عموم شوند  ی ف خود مرتکب م ی که در انجام وظا   ی نسبت به تخلفات   شرکت و اشخاص ثالث ا بازرسان در مقابل  ی بازرس    -154ماده  
 مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.   ی ت مدن ی مسئول 

 است.   ی عاد   ی مجمع عموم الزحمه بازرس با  ن حق یی تع   -155ماده  

 ه شرکت ی سرما رات در  یی تغ 
 ش داد. ی سهام موجود افزا   ی ق باالبردن مبلغ اسم ی طرا از  ی و    د ی صدور سهام جد ق  ی توان از طر ی ه شرکت را م ی سرما   -157ماده  

 ر است: ی پذ ر امکان ی از طرق ز   ی ک ی د به  ی سهام جد   ی ه مبلغ اسم ی تأد -158ماده  

 به نقد سهم    ی پرداخت مبلغ اسم  -1
 د ی به سهام جد حال شده اشخا  از شرکت    ی مطالبات نقد   ل ی تبد  -2
 ه شرکت ی به سرما د  ی د حاصله از اضافه ارزش سهام جد ی ا عوا ی   اندوخته ا  ی نشده  تقسیم   انتقال سود  -3
 قرضه به سهام   ل اوراق ی تبد  -4

 ز مجاز است. ی ن   ر نقد ی غ د به  ی سهام جد   ی ه مبلغ اسم ی خا  تأد   ی فقط در شرکت سهام   -1تبصره  

 ه ممنوع است. ی به سرما   ی اندوخته قانون انتقال    -2تبصره  

ه صاحبان  ی کل  مگر آنکه جاد تعهد کند ممکن نخواهد بود ی صاحبان سهام ا  ی که برا  ی سهام موجود در صورت   ی ق باالبردن مبلغ اسم ی ه از طر ی ش سرما ی افزا   -159ماده  
 سهام با آن موافق باشند. 

م  ی ه شرکت اتخاذ تصم ی ش سرما ی شرکت در مورد افزا   ا بازرسان ی گزارش بازرس    ره پس از قرائت ی أت مد ی ه   شنهاد ی پ به    الناده فوق   ی مجمع عموم -161ماده  
 کند. ی م 

ار  ی اخت ا  ی   ن یی تن مت آن را  ی ه ق ی د و تأد ی مربوط به فروش سهام جد   ط ی شرا کند  ی م م ی ه اتخاذ تصم ی ش سرما ی العاده که در مورد افزا فوق   ی مجمع عموم   -1تبصره  
 واگذار خواهد کرد.   ره ی أت مد ی به ه آن را    ن یی تن 

زان مبلغ  ی ه شرکت را تا م ی کند سرما  از پنج سال تجاوز د  ی که نبا  ی ن ی اجازه دهد که ظرف مدت مع ره  ی أت مد ی به ه تواند ی م  الناده فوق   ی مجمع عموم -162ماده  
 . ش دهد ی افزا ن قانون  ی از طرق مذکور در ا   ی ک ی به    ی ن ی مع 

 شرکت    ی ه قبل ی مادام که سرما   -165ماده  
ً
 مجاز نخواهد بود.   ی ع عنوان ی ت ت ه ه شرکت  ی ش سرما ی ه نشده است افزا ی تأد   تماما

این حق  حق تقدم  اند  در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک   -  166ماده   است مهلتی که طی آن    قابل نقل و انتقال دارند و 
 شود گردد شروع می نویسی تعیین می نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره   از شصت روز توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر  سهامداران می 

افزا   ی وجوه   -184ماده   حساب  به  سرما ی که  تأد ی ش  م ی ه  با ی ه  مخصوص ی شود  سپرده  حساب  در  به    انتقال و    ف ی توق و    ن ی تأم   شود.   ی نگاهدار   ی د  مزبور  وجوه 
 شرکت.   ه ی ش سرما ی دن افزا ی از به ثبت رس پس    مگر ست  ی های شرکت ممکن ن حساب 

ب کرده  ی حال شده اشخا  از شرکت تصو  ی ل مطالبات نقد ی ق تبد ی ه شرکت را از طر ی ش سرما ی العاده صاحبان سهام افزا فوق  ی که مجمع عموم  ی در صورت   -185ماده  
د باشند انجام  ی سهام جد   ی س ی نو ره ی ل به پذ ی که ما   ی طلبکاران د سهم توسط  ی ورقه خر   امضاء ه صادر خواهد شد با  ی ش سرما ی گونه افزا جه این ی که در نت  ی د ی باشد سهام جد 

 رد. ی گ ی م 

 د  ی ه با ی ش سرما ی ه افزا ی رد کل ی گ ی سهام موجود صورت م   ی ق باالبردن مبلغ اسم ی ه از طر ی ش سرما ی که افزا   ی در مورد   -188ماده  
ً
  ی د ی ز سهام جد ی پرداخت شود و ن   نقدا

 شود.   تهاتر ا  ی   پرداخت برحسب مورد کاًل    ی س ی نو ره ی د هنگام پذ ی شود با ی ه صادر م ی ش سرما ی که در قبال افزا 
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ه شرکت بطور  ی ره در مورد کاهش سرما ی أت مد ی شنهاد ه ی تواند به پ ی العاده شرکت م فوق  ی مجمع عموم  141ه مذکور در ماده ی سرما   ی عالوه بر کاهش اجبار   -189ماده  
ن  ی ا   5ه شرکت از حداقل مقرر در ماده  ی وارد نشود و سرما   ی ا حقوق صاحبان سهام لطمه   ی ه به تساو ی بر اثر کاهش سرما   مشروط بر آنکه م کند  ی اتخاذ تصم   ی ار ی اخت 

 قانون کمتر نگردد. 

سهام    ی اسم   ی کاهش بها ق ی ه از طر ی سرما   ی ار ی کاهش اخت رد و  ی گ ی سهام صورت م   ی مبلغ اسم ا  ی  کاهش تنداد ق ی ه از طر ی سرما   ی اجبار کاهش -تبصره 
 شود. ی به صاحب آن انجام م افتة هر سهم  ی و رد مبلغ کاهش   ی به نسبت متساو 

 ممنوه است.   د سهام شرکت توسط همان شرکت ی خر   -198ماده  

به بازرس یا بازرسان شرکت    الناده مجمع عمومی فوق تشکیل    چهل و پنج روز قبل از باید حداقل    کاهش سرمایه پیشنهاد هیأت مدیره راجع به    -  190ماده  
 تسلیم گردد. 

و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی    توجیه لزوم کاهش سرمایه پیشنهاد مزبور باید متضمن  
 . های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد نسبت به حساب 

  مجمع العاده تسلیم خواهد نمود و  ر داده و ن ر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرا   -  191ماده  
 تصمیم خواهد گرفت.   پس از استماه گزارش بازرس عمومی  

 ه ی ان الل و تصف 
 شود: ی ر منحل م ی در موارد ز   ی شرکت سهام   -199ماده  

 شده باشد.   رممکن ی غ ا انجام آن  ی   انجام داده ل شده است  ی آن تشک   ی را که برا   ی که شرکت موضوع وقتی  -1
 د شده باشد. ی نکه مدت قبل از انقضاء تمد ی شده باشد مگر ا   ی منقض ده و آن مدت  ی ل گرد ی ن تشک ی مدت مع   ی که شرکت برا   ی در صورت  -2
 ی ورشکستگ در صورت   -3

 به انحالل شرکت بدهد.   ی رم   ی صاحبان سهام به هر علت   الناده فوق   ی مجمع عموم در هر موقع که   -4
 دادگاه   ی حکم قطن در صورت صدور   -5

 است.   ی تابع مقررات مربوط به ورشکستگ   ی انحالل شرکت در صورت ورشکستگ   -200ماده  

 تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد: ی م   نفع ی ذ ر هر  ی در موارد ز   -201ماه  

های شرکت در مدت  که فعالیت   ی ز در صورت ی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و ن   ی چ اقدام ی دن شرکت ه ی پس از ثبت رس   ك سال ی که تا    ی در صورت  -1
 شده باشد.   متوقف ك سال  ی از    ش ی ب 

 ل نشده باشد. ی ن کرده است تشک ی که اساسنامه مع   ی خ ی از تار   تا ده ماه   ی های مال ك از سال ی های هر  به حساب   ی دگ ی رس   ی ساالنه برا   ی که مجمع عموم   ی در صورت  -2
 مانده باشد.   ی بالتصد   زائد بر شش ماه   ی مدت   ی رعامل شرکت ط ی ن سمت مد ی ره و همچن ی أت مد ی ه   ی از اعضا   ی ا بعض ی که سمت تمام    ی در صورت  -3
به انحالل شرکت    ی ا رم ی ل نشود و  ی العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شرکت تشک فوق   ی که مجمع عموم   ی در صورت   199ك و دو ماده  ی   ی در مورد بندها  -4

 ندهند. 
مقرر داشته   ی گر ی ب د ی دهد ترت ی به انحالل م  ی که رم  ی ا الناده فوق   ی مجمع عموم ا  ی شرکت   اساسنامه شرکت است مگر آنکه    ران ی مد ه با  ی امر تصف   -204ه  ماد 

 باشد. 

و    ی جار   ی خاتمه دادن کارها ه موظف به  ی ران تصف ی خواهد ماند و مد   ی ه باق ی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصف   ی ت حقوق ی شخص   ه ی تا خاتمه امر تصف -208ماده  
 ه انجام خواهند داد. ی ران تصف ی الزم شود مد   ی د ی منامالت جد تعهدات شرکت    ی اجرا   ی باشند و هر گاه برا ی شرکت م   یی م دارا ی تعهدات و وصول مطالبات و تقس   ی اجرا 

 بالاثر است.   نسبت به اشخاص ثالث ده و اعالن نشده باشد  ی انحالل شرکت مادام که به ثبت نرس   -210ماده  
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 ا  ی   کالً ه  ی شرکت در حال تصف   یی انتقال دارا   -213ماده  
ً
است. هر نقل و    ممنوه ا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم  ی ه و  ی ران تصف ی ا مد ی ر  ی به مد   بنضا

 خواهد بود.   باطل رد  ی ن ماده انجام گ ی که برخالف مفاد ا   ی انتقال 

 باشند. ی م   قابل عزل که آنان را انتخاب کرده است    ی همان مرجن ه توسط  ی ران تصف ی ا مد ی ر  ی مد   -216ماده  

مکلف به دعوت    ناظر ف عمل نکنند  ی ن تکل ی ه به ا ی ران تصف ی ه است. هرگاه مد ی ران تصف ی ه موارد به عهده مد ی در کل   ی ه دعوت مجامع عموم ی در مدت تصف   -219ماده  
ل  ی حکم به تشک   نفع ی هر ذ   ی به تقاضا   دادگاه نشده باشد    ن ی ا من ی   ی ن ی ب ش ی پ ا ناظر  ی   عمل نکند ف خود  ی تکل ز به  ی که ناظر ن   ی خواهد بود و در صورت   ی مجمع عموم 
 خواهد داد.   ی مجمع عموم 

آنکه حقوق    به شرط شود  ی م م ی تقس   به نسبت سهام ن صاحبان سهام  ی ست ب ی اج ن ی ه مورد احت ی شرکت که در مدت تصف   ی نقد   یی آن قسمت از دارا   -223ماده  
 ده است موضوع شده باشد. ی ه آن نرس ی که هنوز موعد تأد   ی ون ی بستانکاران ملحوظ و معادل د 

  شرکت    یی ون، دارا ی ه د ی ه کل ی ه و انجام تعهدات و تأد ی پس از ختم تصف   -224ماده  
ً
د و مازاد به  ی سهام به سهامداران خواهد رس   ی مبلغ اسم به مصرف بازپرداخت  بدوا

 م خواهد شد. ی ن سهامداران تقس ی ب   به نسبت سهام که اساسنامه ساکت باشد    ی اساسنامه شرکت و در صورت ب مقرر  ی ترت 

  سه مرتبهه و دعوت بستانکاران قباًل  ی شروع تصف   مگر آنکه ست  ی ه و خواه پس از آن ممکن ن ی ن صاحبان سهام خواه در مدت تصف ی شرکت ب   یی م دارا ی تقس   -225ماده  
گه که اطالعیه  ی راالنتشار ی و روزنامه کث  ی در روزنامه رسم  ه به فاصله یک ما و هر مرتبه   گه ی مربوط به شرکت در آن درج م   ی ها ی ها و آ الاقل شش  شده و  ی گردد آ

گه ی خ انتشار اول ی از تار   ماه   گذشته باشد.   ی ن آ

بستانکاران   ی صورت اسام ع و ی ران تود ی های ا از بانک  ی ک ی نزد   ی مانده است در حساب مخصوص ی را که باق   ی د وجوه ی ران با ی ه مد ی پس از اعالم ختم تصف   -228ماده  
گه  ی م و مراتب را ط ی ز به آن بانك تسل ی اند ن فاء نکرده ی را که حقوق خود را است  ی و صاحبان سهام  گرفتن   ی نفع برسانند تا برا ی مذکور در همان ماده به اطالع اشخا  ذ  ی آ

 طلب خود به بانك مراجعه کنند. 

بوده و از طرف بانك به اطالع    مال بالصاحب مانده باشد در حکم    ی ، هر مبلغ از وجوه که در بانك باق ه ی ختم تصف   ی انتشار آگه خ  ی تار   ده سال از پس از انقضاء  
 دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد. 

تصفیه محفوظ بماند به این من ور مدیران تصفیه باید مقارن اعالم   تا ده سال از تاریخ اعالم ختم شده باید  دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه  -  229ماده  
 . جعه اشخا  ذینفع آماده باشد ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مرا ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت 

 
 

 های شرکت حساب 
گونه  های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پن  سال از تاریخی که این مستهلک شود. هزینه  باید قبل از تقسیم هرگونه سود های تأسیس شرکت هزینه  - 236ماده  
می هزینه  صادر  سرمایه  افزایش  نتیجه  در  که  سهام جدیدی  که  صورتی  در  شود.  مستهلک  آمده  عمل  به  باشد  ها  شده  فروخته  اسمی  مبلغ  از  بیش  قیمتی  به  شود 
 محل این اضافه ارزش مستهلک نمود. توان از  های افزایش سرمایه را می هزینه 
 . ها ره ی ذخ و    استهالکات و    ها هزینه ه  ی کل   ی منها   ی حاصل در همان سال مال   درآمد عبارت است از    ی شرکت در هر سال مال   سود خالص -237ماده  

موضوع شود.    ی به عنوان اندوخته قانون  140آن بر طبق ماده   بیستم یک د معادل ی های قبل با های وارده در سال از سود خالص شرکت پس از وضع زیان   -238ماده 
 ن ماده باطل است. ی م برخالف ا ی هر تصم 

و    238مذکور در ماده    ی اندوخته قانون و    قبل   ی های مال های سال منهای زیان شرکت    ی سود خالص سال مال عبارتست از    تقسیم سود قابل -239ماده  
 م نشده است. ی های قبل که تقس تقسیم سال سود قابل   به عالوه   ی ار ی اخت   ی ها ر اندوخته ی سا 
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أت  ی س و اعضاء ه ی ر رئ ی ا تقص ی توانند در صورت تخلف  ی باشد م   پنجم مجموه سهام شرکت یک که مجموع سهام آنها حداقل    ی اشخاص ا  ی   شخص -276ماده  
ه خسارات  ی ند و جبران کل ی نما   ی اقامه دعو رعامل  ی ره و مد ی أت مد ی از اعضاء ه   ی ا بعض ی ا تمام  ی س  ی ه رئ ی نه خود عل ی رعامل به نام و از طرف شرکت و به هز ی ا مد ی ره و  ی مد 

حکم    ی نه دادرس ی جبران خسارات شرکت و پرداخت هز رعامل به  ی ا مد ی ره  ی أت مد ی ك از اعضاء ه ی ا هر ی س  ی ت رئ ی وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. در صورت محکوم 
  ی ت اقامه کنندگان دعو ی ، مسترد خواهد شد. در صورت محکوم ی ، به و به مبلغ م کوم پرداخت شده از   ی کننده دعو ای که از طرف اقامه به نفع شرکت اجراء و هزینه 

 ها و خسارات به عهده آنان است. ه هزینه ی پرداخت کل 

شرکت   ران ی مد ه ی عل  ت ی مسئول  ی دعوا را در مورد اقامه   حق صاحبان سهام از انحاء    ی به نحو   د ی نبا  ی مات مجامع عموم ی مقررات اساسنامه و تصم   -277ماده 
 د. ی محدود نما 

 ل شود که: ی عام تبد   ی تواند به شرکت سهام ی م   ی در صورت   خاص   ی سهام شرکت    -278ماده  

عام مقرر    ی های سهام شرکت   ی باشد که برا   ی زان ی آن حداقل به م   ه ی سرما ًا  ی ده باشد. ثان ی خا  رس   ی شرکت سهام   الناده فوق   ی مجمع عموم ب  ی اواًل موضوع به تصو   
  ی عموم ب مجمع  ی آن به تصو   دو ترازنامه س و ثبت شرکت گذشته و  ی خ تأس ی از تار   دو سال تمام ش دهد. ثالثًا  ی زان مذکور افزا ی ه خود را به م ی ا شرکت سرما ی شده است و  

 شده باشد. ا اصالح  ی م  ی تنظ عام    ی های سهام ن قانون در مورد شرکت ی ت مقررات ا ی آن با رعا   اساسنامه ده باشد. رابعًا  ی صاحبان سهام رس 

آنها ذکر نشده تابع مقررات    ی ها اساسنامه ن و  ی که در قوان  ی نسبت به موضوعات   فقط باشند و  ی های خود م س و اساسنامه ی ن تأس ی تابع قوان  ی های دولت شرکت   -300ماده  
 شوند. ی ن قانون م ی ا 

 
 
 

 ت م دود ی شرکت با مسئول 
تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات  امور تجارتی  برای   دو یا چند نفر شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین  -  94ماده  

 . خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است   میزان سرمایه تا  فقط   - سهام تقسیم شده باشد 

 محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.   ی تضامن شرکت    اشخاص ثالث د شود وااّل آن شرکت در مقابل  ی ت محدود( ق ی د عبارت )با مسئول ی در اسم شرکت با   -95ماده  

در شرکت    ك ضامن ی شرد شده در مقابل اشخا  ثالث حکم  ی که اسم او در اسم شرکت ق   ی ک ی شرك از شرکاء باشد واال  ی چ  ی متضمن اسم ه   د ی نبا اسم شرکت  
 را خواهد داشت.   ی تضامن 

 شده باشد.   م ی م و تسل ی تقو ز  ی ن   ی رنقد ی غ الشرکه  و سهم   نقدی تأدیه ه  ی سرما   تمام شود که  ی ل م ی تشک   ی ت محدود وقت ی شرکت با مسئول   -96ماده  

 . دارند   مسئولیت تضامنی اشخا  ثالث    مقابل های غیرنقدی معین شده در  الشرکه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم   -  98ماده  

 .از تاریخ تشکیل شرکت است   ده سال مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق    -  99ماده  

ب  اگر حکم بطالن شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطالن مستند به عمل آنها است و هیئت ن ار و مدیرهایی که در حین حدوث سب   -  101ماده  
 ن  اند در مقابل شرکاء  دیگر و اشخا  ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطال بطالن یا بالفاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده 

ً
مسئول خواهند    متضامنا

 . از تاریخ حدوث موجب بطالن است   ده سال بود. مدت مرور زمان  

مگر  ر نمود  ی توان منتقل به غ ی الشرکه را نم د. سهم ی ره درآ ی و غ   اسم ی ب ا  ی   با اسم اعم از    انتقال قابل  ی به شکل اوراق تجارت  تواند ی نم الشرکه شرکاء  سهم   -102ماده 
 ز داشته باشند. ی ن   ی ت عدد ی اکثرمتعلق به آنها بوده و    ه ی ربع سرما الاقل سه عده از شرکاء که  ت  ی با رضا 

 . ی سند رسم به عمل نخواهد آمد مگر به موجب    الشرکه انتقال سهم -103ماده  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

216 

معینمی    م دود یا نام دودی برای مدت  از خارج  یا    بین شرکا که از    موظف یا غیرموظف شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر    -  104ماده  
 . گردد شوند اداره می 

  ی ب مقرر شده باشد. هر قرارداد ی ن ترت ی ر ا ی در اساسنامه غ   نکه ی مگر ا و اداره شرکت خواهند داشت    ی ندگ ی نما   ی ارات الزمه را برا ی ه اخت ی ران شرکت کل ی مد   -105ماده  
 است.   کن ی کان لم  و    مقابل اشخاص ثالث باطل در    ح به آن نشده ی تصرران که در اساسنامه  ی ارات مد ی راجع به محدود کردن اخت 

اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددًا دعوت    -اتخاذ شود    اکثریت الاقل نصف سرمایه تصمیمات راجعه به شرکت باید به    -  106ماده  
 شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اتخاذ می   اکثریت عددی شرکاء شوند در این صورت تصمیمات به  

 ترتیبی برخالف مراتب فوق مقرر دارد.   تواند اساسنامه شرکت می 

 . دارای رمی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد   به نسبت سهمی که در شرکت دارد هر یک از شرکا    -  107ماده  

شرکاء به عمل    ه ی به نسبت سرما م مزبور  ی نباشد تقس   ی م نفع و ضرر مقررات خاص ی است اگر در اساسنامه راجع به تقس   اساسنامه ن شرکاء تابع  ی روابط ب   -108ماده  
 خواهد آمد. 

ك مرتبه مجمع  ی   ی سال أت مزبور الاقل  ی بوده و ه أت نظار  ی ه   ی د دارا ی باشد با   ش از دوازده نفر ی ب ت محدود که عده شرکاء آن  ی هر شرکت با مسئول   -109ماده  
أت ن ار  ی ت شده است. ه ی رعا   97و  96نان حاصل کند که دستور مواد  ی ق کرده و اطم ی د بالفاصله بعد از انتخاب شدن تحق ی أت ن ار با ی ل دهد. ه ی شرکاء را تشک   ی عموم 

 د. ی العاده دعوت نما فوق   ی انعقاد مجمع عموم   ی تواند شرکاء را برا ی م 

 . اتفاق آراء به    مگر ر دهند  یی ت شرکت را تغ ی توانند تبع ی شرکاء نم   -110ماده  

 الشرکه خود کند. اد سهم ی را مجبور به ازد   ی ک ی تواند شر ت شرکاء نمی ی اکثر   ع مورد ی در ه -112ماده  

اساسنامه اکثریت  را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در  ربع سرمایه  الاقل سه شرکا که  عددی   اکثریت هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به    -  111ماده 
 دیگری مقرر شده باشد. 

 ه است. ی الرعا ز الزم ی ت محدود ن ی های با مسئول در شرکت   ی اط ی ه احت ی سرما ل  ی تشک   -113ماده  

 شود: شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می   -  114ماده  

 . 93ماده    3  -  2  -  1الف ( در مورد فقرات  

 شرکت باشد.   بیش از نصف سرمایه ها  الشرکه آن عده ایاز شرکا که سهم   تصمیم ب ( در صورت  

دیده و سایر شرکا    دالیل او را موجه کرده و محکمه    تقاضای ان الل از بین رفته و یکی از شرکا    نصف سرمایه شرکت ج ( در صورتی که به واسطه ضررهای وارده  
 گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند. حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او تعلق می 

 . شده باشد   بینی اساسنامه پیش   اگر به موجب   فوت یکی از شرکا د ( در مورد  

 شوند: ی محسوب م   کالهبردار ل  ی اشخا  ذ   -115ماده  

ثبت شرکت    ی د برا ی که با   ی در اوراق و اسناد را    ی رنقد ی الشرکه غ م سهم ی م و تسل ی و تقو   ی الشرکه نقد که برخالف واقع پرداخت تمام سهم   ی ران ی ن و مد ی مؤسس   -الف 
 بدهند اظهار کرده باشند. 

 م کرده باشند. ی آن تقو   ی مت واقن ی ق ش از  ی را ب   ی رنقد ی الشرکه غ ل متقلبانه سهم ی که به وسا   ی کسان   -ب 
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 م کنند. ی ن شرکاء تقس ی را ب   ی موهوم منافع    مزور   یی صورت دارا ا به استناد  ی   یی که با نبودن صورت دارا   ی ران ی مد   -ج 

 ی شرکت تضامن 
  یی شود: اگر دارا ی ل م ی تشک   ی ت تضامن ی مسئول ا چند نفر با  ی ن دو  ی ب   ی امور تجارت   ی برا است که در تحت اسم مخصو     ی شرکت   ی شرکت تضامن   -116ماده  

 شرکت است.   مسئول پرداخت تمام قروض ك از شرکاء  ی نباشد هر    ی تمام قروض کاف ه  ی تأد   ی شرکت برا 

 خواهد بود.   کن ی اشخاص ثالث کان لم  ب داده شده باشد در مقابل  ی ن ترت ی ن شرکاء برخالف ا ی که ب   ی هر قرار 

 شده باشد.   م ی م و تسل ی تقو ز  ی ن   ی رنقد ی غ   الشرکه سهم و    ه ی تأد   ی ه نقد ی شود که تمام سرما ی ل م ی تشک   ی وقت   ی شرکت تضامن   -118ماده  

 ب را مقرر داشته باشد. ی ن ترت ی ر از ا ی غ   نامه شرکت شود مگر آنکه  ی م م ی ن شرکاء تقس ی ب   الشرکه به نسبت سهم منافع    ی در شرکت تضامن   -119ماده  

 م شود. ی تقو   تمام شرکاء   ی به تراض الشرکه مزبور قباًل  د سهم ی باشد با   ی رنقد ی ا چند نفر غ ی ك  ی الشرکه  اگر سهم   ی های تضامن در شرکت   -122ماده  

 . ت تمام شرکاء ی به رضا منتقل کند مگر    ی گر ی تواند سهم خود را به د ی ك از شرکاء نم ی چ  ی ه   ی در شرکت تضامن   -123ماده  

وصول    ی تواند برا ی شرکت م   ان الل طلبکاران پس از  د و  ی به عمل آ   خود شرکت د از  ی منحل نشده مطالبه قروض آن با   ی که شرکت تضامن   مادام -124ماده  
زان سهم  ی زان قروض شرکت از م ی نکه م ی توانند به استناد ا ی ك از شرکاء نم ی چ  ی ا به تمام آنها رجوع کنند، در هر حال ه ی که بخواهند و    ك از شرکاء ی به هر  مطالبات خود  

خواهد    یه سرما به نسبت  ه قروض شرکت  ی ك از آنها در تأد ی ت هر ی مسئول  ن شرکاء ی روابط ب  در   فقط  ه قروض شرکت امتناع ورزد. ی د از تأد ی نما ی او در شرکت تجاوز م 
 اتخاذ نشده باشد.   ی گر ی ب د ی ترت   نامه شرکت که در    ی بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورت 

نخواهد    یی در آن دارا   ی شرکاء حق   ی طلبکاران شخص از    یک یچ ه ه نشده  ی آن تأد   یی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارا   ی هرگاه شرکت تضامن   -126ماده  
ن  ی در ا   ی شرکاء ضامن مطالبه کنند ول  فرد فرد ا ی ه طلب خود را از تمام  ی حق دارند بق  طلبکاران شرکت ت نکند  ی پرداخت قروض آن کفا   ی شرکت برا   یی . اگر دارا داشت 

 نخواهند داشت.   حق تقدم شرکاء    ی مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخص 

 م نشده باشد. ی تقس شرکت    یی نکه دارا ی توان حکم داد مشروط به ا ی ز م ی بعد از انحالل ن   ی شرکت تضامن   ی به ورشکستگ   -127ماده  

 . ندارد شرکت    ی با ورشکستگ   ی از شرکاء مالزمه قانون   ی بعض   ی شرکاء و ورشکستگ   ی با ورشکستگ   ی قانون   مالزمه شرکت    ی ورشکستگ   -128ماده  

  از منافع شرکت خود   ون ی ه مد ی سهم توانند نسبت به  ی م  ی ا وصول کنند ول ی ن  ی شرکت تأم  یی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارا  ی طلبکاران شخص -129ماده  
 باشد به عمل آورند.   ی که مقتض   ی رد هر اقدام قانون ی ون مزبور تعلق گ ی که در صورت انحالل شرکت ممکن است به مد   ی سهم ا  ی 

ه طلب آنها  ی تأد   ی برا  ی ون از منافع شرکت کاف ی ون خود وصول کنند و سهم مد ی مد  ی شخص  یی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارا  ی شرکاء در صورت   ی طلبکاران شخص 
  قبل   شش ماه الاقل    ینکه ا مشروط بر  ل شده باشد(  ی رمحدود تشک ی ا غ ی مدت محدود    ی نکه شرکت برا ی ند )اعم از ا ی انحالل شرکت را تقاضا نما   توانند ی م نباشد  

انحالل صادر نشده با    یی توانند مادام که حکم نها از شرکاء می   ی ا بعض ی ن صورت شرکت  ی ده باشد. در ا ی به اطالع شرکت رسان  ی اظهارنامه رسم له  ی قصد خود را به وس 
 کنند.   ی ر ی گر از انحالل شرکت جلوگ ی د   یق به طر ت آنان  ی ا با جلب رضا ی در شرکت    ون ی مد   یی تا حد دارا ن مزبور  ی ن ی ه طلب دا ی تأد 

که   ی تواند در مقابل قرض ی م  ك ی شرکند نه خود    تهاتر داشته باشد استناد به  از شرکاء  ی ک ی که ممکن است از  ی تواند در مقابل طلب ی شرکت م  ون ی مد نه  -130ماده  
شرکت طلب او    پس از ان الل از شرکاء بوده و    ی ک ی ون  ی که طلبکار شرکت و مد   ی د. معذالك کس ی استناد نما   ی ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر 

 اتر خواهد داشت. ك حق استناد به ته ی الوصول مانده در مقابل آن شر 

انحالل شرکت را تقاضا کرد    129از شرکاء به موجب ماده    ی ک ی   ی از طلبکاران شخص   ی ک ی که    ی ن در صورت ی از شرکاء و همچن   ی ک ی   ی در صورت ورشکستگ   -131ماده  
 تأد شرکت    یی ك را از دارا ی توانند سهم آن شر ی ر شرکاء م ی سا 

ً
 کرده و او را از شرکت خارج کنند.   ه ی نقدا

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

218 

  ی حتم   ی ت تمام مقررات راجعه به شرکت سهام ی ن صورت رعا ی مبدل گردد در ا   ی به شرکت سهام   ب تمام شرکاء ی تصو تواند با  ی م   ی هر شرکت تضامن   -135ماده  
 است. 

 :شود شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می   -  136ماده  

 93ماده    3  -  2  -  1الف ( در مورد فقرات  

 تراضی تمام شرکا.   ب ( در صورت 

 .را موجه دانسته و حکم به انحالل بدهد   یل دال تقاضا نماید و محکمه آن    از محکمه ج ( در صورتی که یکی از شرکا به دالئلی انحالل شرکت را  

 137د ( در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده  

 138ه ( در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده  

 .140 و   139و ( در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد  

تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحالل حکم اخراج آن  محکمه می   باشد   ینی مع انحالل منحصرًا مربوط به شریک یا شرکا    یل دال در مورد بند )ج( هر گاه    -تبصره  
 . معین را بدهد   شریک یا شرکای 

قبل از    شش ماه د  ی فسخ با   ی تقاضا   -از قصد اضرار نباشد   ی و ناش   سلب نشده ن حق از شرکاء  ی ممکن است که در اساسنامه ا   ی فسخ شرکت در صورت   -137ماده  
 د. ی آ ی انه به عمل م ی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سال   ی دگ ی د سال به سال به حساب شرکت رس ی کتبًا به شرکاء اعالم شود. اگر موافق اساسنامه با   فسخ 

انحالل وقت   ی ک ی   ی در مورد ورشکستگ   -138ماده   ماه  شش مزبور    ی انحالل شرکت را نموده و از تقاضا   ی ه کتبًا تقاضا ی ر تصف ی رد که مد ی گ ی صورت م   ی از شرکاء 
 انحالل منصرف نکرده باشد.   ی ه را از تقاضا ی ر تصف ی و شرکت مد   گذشته 

م نموده  ی ر شرکاء به بقاء شرکت تصم ی خواهد بود. اگر سا   ی مقام متوف قائم و    ر شرکاء ی سا ت  ی از شرکاء بقاء شرکت موقوف بر رضا   ی ک ی در صورت فوت    -139ماده  
ت خود را  ی رضا   ی مقام متوف که قائم   ی د در صورت ی ت خود را راجع به بقاء شرکت کتبًا اعالم نما ی ا عدم رضا ی ت ی خ فوت رضا ی از تار  ك ماه ی د در مدت  ی با   ی مقام متوف باشند قائم 

و  بوده  ك  ی در مدت مذکور شر   منافع حاصله ت در  ی در صورت اعالم عدم رضا   ی ك خواهد بود ول ی اعالم نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شر 
 ت است. ی ك ماه در حکم اعالم رضا ی   ی . سکوت تا انقضا نخواهد بود م  ی مدت سه   ضرر آن نسبت به  

 مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.   از شرکاء   ی ک ی   ت ی م جور در مورد    -140ماده  

 ی رسهام ی شرکت مختلط غ 
غ   -141ماده   اسم مخصوص   ی امور تجارت   ی برا است که    ی شرکت   ی رسهام ی شرکت مختلط  ا چند نفر  ی ك  ی و    ك ضامن ی ا چند نفر شری ك  ی ن  ی ب   ی در تحت 

ك  ی دا شود. شر ی شرکت پ   یی است که ممکن است عالوه بر دارا  ی قروض   ه ی مسئول کل ك ضامن ی شود شر ی ل م ی بدون انتشار سهام تشک   ت م دود ی ك با مسئول ی شر
د عبارت )شرکت مختلط( و  ی بگذارد. در اسم شرکت با   ی ست ی ا با ی است که در شرکت گذارده و  ی ا ه ی زان سرما ی تا م ت او فقط ی است که مسئول  ی ت محدود کس ی با مسئول 

 د شود. ی از شرکاء ضامن ق   ی ک ی الاقل اسم  

 . خواهد بود   نامه شرکت   روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع   -  142ماده  

که    ی محسوب خواهد شد. هر قرار   ك ضامن ی شرکه اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت    ت م دود ی شرکاء با مسئول ك از ی هر   -143ماده 
 اثر است. ی ن شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخا  ثالث ب ی ب ب ی ن ترت ی برخالف ا 

 مقرر است.   ی تضامن آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت    ارات ی اخت و حدود    ضامن   ی ا شرکا ی ك  ی شر   به عهده   ی رسهام ی مختلط غ   اداره شرکت -144ماده  
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  یت مال ی خود راجع به وضع   ی اطالع شخص   ی دفاتر و اسناد شرکت برا   ی تواند از رو ی در امور شرکت داشته و م   حق نظارت ت محدود  ی ك با مسئول ی هر شر   -147ماده  
 . درجه اعتبار ساقط است ب داده شود از  ی ن ترت ی برخالف ا ن شرکاء  ی که ب   ی ب دهد. هر قرارداد ی شرکت صورت خالصه ترت 

ثالث ی ت سا ی تواند بدون رضا ی ت محدود نم ی ك با مسئول ی چ شر ی ه   -148ماده   خود به او داخل در    الشرکه از سهم   ی ا قسمت ی انتقال تمام  را با    ی ر شرکاء شخص 
 شرکت کند. 

نه  ند. شخص مزبور  ی نما   واگذار   ی ا بعضًا به شخص ثالث ی ن کاًل  ی ر ی در شرکت بدون اجازه سا   حق خود را ت محدود  ی ا چند نفر از شرکاء با مسئول ی ك  ی اگر    -149ماده  
 در امور شرکت را خواهد داشت.   ش ی نه حق تفت در اداره شرکت و    حق دخالت 

 شده باشد.   من ل ب نمود که شرکت  ی قروض شرکت تعق   ی توان شخصًا برا ی م   ی ك ضامن را وقت ی شر   -151ماده  

غ   -156ماده   مختلط  شرکت  شود    ی رسهام ی اگر  تقس   طلبکاران ن  ی ب   شرکت   یی دارا ورشکست  شرکت  طلبکاران  ی خود  و  شده  آن    ی شخص م  در    ی حق شرکاء 
 شرکت محسوب است.   یی ز جزو دارا ی ت محدود ن ی الشرکه شرکاء با مسئول ، سهم ندارند 

ك از شرکاء ضامن  ی ا هر  ی تمام    ی شخص   یی دارا ه طلب خود را از  ی نباشد طلبکاران آن حق دارند بق   ی کاف ه تمام قروض آن  ی تأد   ی شرکت برا   یی اگر دارا   -157ماده  
 . نخواهد بود   ی تفاوت شرکاء ضامن    ی طلبکاران شرکت و طلبکاران شخص   ن ی ب ن صورت  ی وصول کنند در ا 

با طلبکاران شخص ا  ی خود شرکت    ت م دود ی از شرکاء با مسئول   ی ک ی   ی ورشکستگ در صورت    -158ماده     ال قوق ی متساو ك مزبور  ی شر   ی طلبکاران آن 
 خواهند بود. 

 است.   ی تضامن   ی ها شرکت راجع به    تابع مقررات گر  ی کد ی ت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با  ی ك نفر باشد مسئول ی ش از  ی ك ضامن ب ی اگر شر   -160ماده  

 ی شرکت مختلط سهام 
 شود. ی ل م ی تشک   ك ضامن ی ا چند نفر شر ی ك  ی و    ی سهام شرکاء    ك عده ی ن  ی ب   ی است که در تحت اسم مخصوص   ی شرکت   ی شرکت مختلط سهام   -162ماده  

است که در شرکت   ه ی زان همان سرما ی تا م ت آنها ی مه در آمده و مسئول ی الق ی ا قطعات سهام متساو ی ه آنها به صورت سهام ی هستند که سرما   ی کسان   ی شرکاء سهام 
 دارند. 

دا شود در صورت تعدد  ی شرکت پ   یی است که ممکن است عالوه بر دارا   ی ه قروض ی مسئول کل و    امده ی ن ه او بصورت سهام در  ی است که سرما   ی کس   ك ضامن ی شر
 خواهد بود.   ی گر تابع مقررات شرکت تضامن ی کد ی ت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با  ی ك ضامن مسئول ی شر 

شرکاء بالفاصله بعد از   ی أت را مجمع عموم ی ن ه ی شود و ا ی الاقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار م   ی أت نظار ی ه   ی مختلط سهام  ی ها شرکت ك از  ی در هر  -165ماده  
ن  ی اول شود در هر صورت  ی د م ی اساسنامه شرکت تجد ط مقرر در  ی أت به موجب شرا ی کند، انتخاب ه ی ن م ی در امور شرکت مع   ی شرکت و قبل از هر اقدام   ی ل قطع ی تشک 

 انتخاب خواهد شد.   سال ك ی   ی فقط برا   أت نظار ی ه 

 شرکت را منحل کند.   181فقره )ب( ماده    بر طبق مجمع مزبور    ی د و با موافقت رم ی دعوت نما   ی انعقاد مجمع عموم   ی تواند شرکاء را برا ی أت ن ار م ی ه   -169ماده  

و    یی الن و صورت دارا ی شرکت حاضر شده از صورت ب   ی نده او( در مرکز اصل ی ا نما ی تواند )خود ی م  ی هر صاحب سهم  ی تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عموم  -170ماده  
 أت ن ار اطالع حاصل کند. ی راپورت ه 

 . 138ن موجب انحالل شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده  ك از شرکاء ضام ی چ  ی ه   ی ورشکستگ   -171ماده  

است    ی ها باق آن   بر عهده ه آنچه را که  ی ر تصف ی مت سهام خود را نپرداخته باشند مد ی تمام ق   ی شود و شرکاء سهام   ورشکست   ی هرگاه شرکت مختلط سهام   -173ماده  
 کند. ی وصول م 
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ون  ی مت سهام خود مد ی که از بابت ق   ی ك از شرکاء سهام ی تواند به هر  ی ك از طلبکاران شرکت م ی منحل شد هر   ی ر از ورشکستگ ی غ   یقی به طر اگر شرکت   -174ماده 
ك از  ی چ  ی وصول طلب خود حق رجوع به ه   ی د مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برا ی ك طلب خود را مطالبه نما ی آن شر   ی شرکت است رجوع کرده و در حدود بده 

 ندارند.   ی شرکاء سهام 

 . شرکت ندارند   یی دارا به    ی شرکاء ضامن حق   ی طلبکاران شخص ه نشده  ی آن تأد   یی اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارا   -175ه  ماد 

 شود: ی ل منحل م ی شرکت مختلط در موارد ذ   -181ماده  

 93ماده    3و    2-1در مورد فقرات    -الف 

 شده باشد.   ح ی تصرمجمع مذکور    ی ن حق برا ی ا   اساسنامه در  که    ی در صورت   ی م مجمع عموم ی تصم برحسب    -ب 

 ت شرکاء ضامن ی رضا و    ی م مجمع عموم ی برحسب تصم   -ج 

ح شده باشد. در مورد فقرات ب و ج حکم  ی ن موارد در اساسنامه تصر ی که انحالل شرکت در ا   ن ی مشروط بر ا   ضامن از شرکاء    ی ک ی ت  ی ا محجور ی در صورت فوت    -د 
 است.   ی جار   72ماده  

و شرکاء ضامن راجع به انحالل موافقت حاصل نشود و    ی ن مجمع عموم ی و ب  نشده ن ی م به انحالل مع ی حق تصم   ی مجمع عموم   ی هرگاه در اساسنامه برا   -182ماده 
انحالل شرکت را از    ی ل ی از شرکاء ضامن به دال   ی ک ی است که    ی ز جار ی ن   ی ن حکم در مورد ی ند حکم به انحالل خواهد داد. هم ی ل طرفداران انحالل را موجه بب ی محکمه دال 

 ند. ی ل را موجه بب ی محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دال 

 ناظر بر شرکت مختلط   1311از قانون تجارت مصوب  

ر ی از دو   ی سهام   ی ها ه شرکت ی که سرما   ی در صورت   -28ماده   پنجاه ر ی ا قطعات سهام نبا ی ال تجاوز نکند سهام  ی ست هزار  ه زائد بر  ی باشد و هرگاه سرما ال  ی د کمتر از 
 ال نخواهد بود. ی کصد ر ی ال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از  ی ست هزار ر ی دو 

ل  ی که قبل از تشک   ی ق موقت ی ا تصد ی توان صادر کرد هر سهم  ی اسم( نم ی )اعم از بااسم و ب   ی ق موقت ی ا تصد ی ل نشده سهام  ی تشک   ی مادام که شرکت سهام   -29ماده  
مت  ی که پنجاه درصد ق   ی ل اوراق وارد شده است. تا زمان ی ن قب ی هستند که به دارندگان ا   ی ه باشد باطل و صادرکنندگان متضامنًا مسئول خسارات داده شد   ی شرکت به کس 

 اسم انتشار داد. ی ب   ی ق موقت ی ا تصد ی اسم  ی توان سهام ب ی ه نشده نم ی سهام تأد   ی اسم 

ال  ی ا قطعات آن زائد بر پنجاه ر ی ه شرکت تعهد شده باشد بعالوه هرگاه سهام  ی ه تمام سرما ی تأد   ینکه ا شود مگر بعد از  ی محقق نم   ی های سهام ل شرکت ی تشک   -38ماده  
 ال باشد. ی پنجاه ر د کمتر از  ی شود نبا ی که پرداخته م   ی مت سهام را نقدًا بپردازند و در هر حال وجه ی د الاقل ثلث ق ی ند واال با ی ه نما ی د تمام وجه را تأد ی نباشد تعهدکنندگان با 

 ل شود. ی د تحو ی تعهد شده تمامًا با   ی رنقد ی که در ازاء سهام غ   ی ز ی چ   -39ماده  

م  ی شود امر به تقو ی در جلسه اول که منعقد م   ی د مجمع عموم ی خود مطالبه نما   ی برا   ی خاص   ی ا ی ا مزا ی ار کند  ی اخت   ی رنقد ی از تعهدکنندگان سهم غ   ی ک ی هرگاه    -41ماده  
شود مگر در  ی ل شرکت واقع نم ی د و تشک ی آ ی ا به عمل نم ی ا موجبات مزا ی م ی تقو   ی ب قطع ی رد. تصو ی گ ی مطالبه شده را تحت ن ر م   ی ا ی ا موجبات مزا ی نموده    ی رنقد ی سهم غ 
روز قبل از انعقاد جلسه    5قل د الا ی ب شود با ی ا تصو ی ا موجبات مزا ی م ی نکه در جلسه دوم تقو ی ا   ی د منعقد خواهد شد و برا ی که برحسب دعوت جد  ی گر مجمع عموم ی جلسه د 

  یقانون   ی ت دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عموم ی د به اکثر ی ب امور مذکور با ی ع شده باشد. تصو ی ن تمام تعهدکنندگان توز ی ن خصو  طبع و ب ی در ا   ی راپرت 
  ی رنقد ی سهم غ  ی که دارا   ی را دارا باشند. کسان  ی ه نقد ی اند حاضر بوده و نصف کل سرما را تعهد کرده   ی د سهام نقد ی که خر  یی نکه عددًا نصف کل شرکا ی نخواهد بود مگر ا 

که    ی رنقد ی ه غ ی ندارند آن قسمت از سرما   ی است حق رم   ی آنها موضوع رم   ی ا ی ا مزا ی   ی رنقد ی که سهم غ   ی اند در موقع خود مطالبه کرده   ی برا   ی خاص   ی ا ی ا مزا ی هستند  
حاضر   ی ه نقد ی و نصف سرما   ی نصف تعهدکنندگان سهام نقد   ی ه شرکت محسوب نخواهد شد. اگر در جلسه دوم مجمع عموم ی در جزء سرما است    ی موضوع مذاکره و رم 

ب نشود  ی که مطالبه شده تصو   یی ا ی ا موجبات مزا ی   ی رنقد ی شود. هرگاه سهام غ ی رفتار م   45ر ماده  ی م خواهد گرفت و مطابق قسمت اخ ی نشده مجمع به طور موقت تصم 
 تواند از شرکت خارج شود. ی ك از تعهدکنندگان م ی هر 
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سپارد  ی شرکت م   ی ره ثبت اسناد مرکز اصل ی ر شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که به دا ی د مد ی ه از طرف شرکاء ثابت بشود با ی ه وجه سرما ی تعهد و تأد   ینکه ا   ی برا   -50ماده  
نامه به نوشته مزبور منضم  ن شرکت ی ت سَخ از ن    ی ک ی ك نسخه از اساسنامه و  ی ه که پرداخته شده با  ی از سرما   ی شرکاء را با مقدار   ی د اسام ی با د و  ی رسد اعالم نما ی و به ثبت م 

 د. ی نما 

 ی شرکت نسب 
  ی ا ه ی سرما به نسبت  ك از شرکاء  ی ت هر ی ل و مسئول ی تشک   ا چند نفر ی ن دو  ی ب در تحت اسم مخصو     ی امور تجارت   ی است که برا   ی شرکت   ی شرکت نسب   -183ماده  

 است که در شرکت گذاشته است. 

ه قروض  ی که در شرکت داشته مسئول تأد   ه ی به نسب سرما ك از شرکاء  ی هر    نباشد   ی کاف ه تمام قروض شرکت  ی تأد   ی برا   ی نسب   شرکت   یی دارا اگر    -186ماده  
 شرکت است. 

ت ماده فوق به فرد فرد  ی توانند با رعا ی د فقط پس از انحالل طلبکاران م ی د از خود شرکت به عمل آ ی منحل نشده مطالبه قروض آن با   ی مادام که شرکت نسب   -187ماده 
 شرکاء مراجعه کنند. 

هم خواهد بود که شرکت    ی گذارد مسئول قروض ی ه که در شرکت م ی داخل شود به نسبت سرما   ی موجود   ی ك ضامن در شرکت نسب ی هرکس به عنوان شر   -188ماده  
 ب نسبت به اشخا  ثالث اثر ندارد. ی ن ترت ی ا نشده باشد قرار شرکاء برخالف ا ی داده شده    ی ر یی در اسم شرکت تغ   نکه ی اعم از ا قبل از ورود او داشته  

 شرکت تناونی 

 های تناونی تولید و مصرف شرکت 

فروش اشیا یا اجناس به کار    ید و تول شود و شرکا مشاغل خود را برای  تشکیل می   ارباب حرف ای از  بین عده است که    ی شرکت   ید تول شرکت تعاونی    -  190ماده  
 برند. می 

یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند    اگر در شرکت تولید یک عده از شرکا در خدمت   -  191ماده     ثلث اعضاء الاقل دو  دائمی شرکت نبوده 
 . شرکت است شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات    کننده اداره 

 از قانون بخش تناون 

تعیین   ای نامه ین آئ ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله  حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی   -۶ماده  
 .باشد   نفر   ۷کمتر از  رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید  شود که به تصویب وزارت تعاون می می 

 .باشند های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می ها و اتحادیه شرکت   -۷ماده  

 .زم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده ملت   حقیقی تعاونی شخصی است    ی ها شرکت عضو در    -۸ماده  

 .داشته باشد به کار اشتغال  تولید عضو باید در تعاونی    های ی تعاون در    -۱تبصره  

باید از میان اعضاء    یرعامل مد ت مدیره و أ در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد. داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هی   ی ا چندمن وره  های ی تعاون در   -۲تبصره 
 .شاغل انتخاب گردد 

ها،  ها، سازمان گیرد و وزارتخانه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می   % سرمایه ۵۱تمام یا حداقل  است که    یی ها شرکت های تعاونی  شرکت   -۱۷ماده  
توانند جهت  ها، شوراهای اسالمی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می ها، شهرداری های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک شرکت 

تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی،   شرط به ره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره از راه وام بدون به   ۴۳اصل   ۱۲اجرای بند 
 .تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند   ی ها شرکت صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه  
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 .باشند   نکرده طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت    ها بانک ی است که از  ی ها مالی دولتی اولویت با تعاونی   ی ها کمک در استفاده از وام و    -۱۹ماده  

است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل    برابر تعاونی    ی ها شرکت سهم اعضاء در تأمین سرمایه    -۲۰ماده  
 .نماید تعیین می   ها ی تعاون ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء  و حداکثر سهم 

 .شده باشد   تقویم و تسلیم نقدی و جنسی باشد    صورت به که    و در صورتی   تأدیه آن    سرمایه   سوم یک شود که حداقل  هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می   -۲۱ماده  

 .باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد سهم آنان می   به میزان تعاونی محدود    ی ها شرکت مالی اعضاء در    یت مسؤول   -۲۳ماده  

 :باشند های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می شرکت   -۲۹ماده  

 .مجمع عمومی  ( 1
 .ت مدیره أ هی  ( 2
 .بازرسی  ( 3

باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان  تعاونی می   ی ها شرکت مرجع اتخاذ تصمیم و ن ارت در امور    باالترین که بر اساس این قانون    مجمع عمومی -۳۰ماده  
 .است   فقط دارای یک رأی شود و هر عضو بدون در ن ر گرفتن میزان سهم  تشکیل می   العاده فوق عادی و    صورت به ها  آن   یار االخت تام 

بر عهده هی   -۳۶ماده   از  ت مدیره أ اداره امور تعاونی طبق اساسنامه    البدل ی عل اعضاء    سوم یک تا  عضو اصلی و    نفر   ۷حداکثر  و    نفر   ۳حداقل  ای مرکب 
 .باشد می 

 باشد: به شرح زیر می   ت مدیره أ هی وظایف و اختیارات    -۳۷ماده  

 ( العاده فوق –مجمع عمومی )عادی    دعوت  -1
 .مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط   تصمیمات اساسنامه و    اجرای  -2
 .به مجمع عمومی   یرعامل مد میزان حقوق    پیشنهاد و ن ارت بر عملیات وی و    یرعامل مد استعفای    قبول و    عزل و    نصب  -3
 .ت مدیره أ درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هی   قبول  -4
 .و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی   ها حساب بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به    نظارت  -5
 به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.   ارائه آن ها و بودجه و سایر پیشنهادات و  و برنامه   ها طرح   تهیه و تنظیم  -6
 .ی که تعاونی در آنها مشارکت دارد ی ها و اتحادیه   ها شرکت از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی    نماینده تعیین   -7
 .داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب   ی ها دستورالعمل تهیه و تن یم   -8
 .با حق توکیل غیر   ها سازمان و مراجع قانونی و سایر    ها دادگاه تعیین نماینده یا وکیل در   -9

 .تعاونی   تعهدآور ( برای قراردادها و اسناد  یرعامل مد ت مدیره باتفاق  أ )یک یا دو نفر از اعضاء هی   امضای مجاز تعیین و معرفی صاحبان   -10
 .است   بالمانع کند و انتخاب مجدد آنان  انتخاب می   مدت دو سال مالی را برای    بازرس یا بازرسانی مجمع عمومی عادی    -۴۰ماده  

 :وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است   -۴۱ماده  

 .مربوطه   ی ها دستورالعمل با اساسنامه و قوانین و مقررات و    شده انجام بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معامالت    نظارت مستمر - ۱

به مجمع  ت مدیره  أ عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هی   ی ها حساب های مالی از قبیل ترازنامه و  ، دفاتر، اسناد، صورت ها حساب رسیدگی به  - ۲
 .عمومی 

 .اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط   شکایت رسیدگی به  -۳

 .و تقاضای رفع نقص   یرعامل مد و    ت مدیره أ هی ات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به  تخلف   تذکر کتبی -۴
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 شوند: های تعاونی در موارد زیر منحل می ها و اتحادیه شرکت   -۵۴ماده  

 .الناده فوق تصمیم مجمع عمومی  - ۱

 .باشد   نرسیده تعداد اعضاء به نصاب مقرر    ماه   ۳ظرف مدت  که حداکثر    کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی - ۲

 .باشد   نکرده که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید    در اساسنامه مربوط در صورتی   شده یین تع انقضای مدت  - ۳

 .بدون عذر موجه   سال   یک توقف فعالیت بیش از  - ۴

 .مربوط   نامه ین آئ در سال بوسیله وزارت تعاون بر طبق  ار کتبی  بار اخط   ۳پس از  عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط  - ۵

 .ورشکستگی طبق قوانین مربوط  -۶

هر تعاونی در این  مسئولیت اعضاء    شود.  مسترد در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحالل آن باید  ها بانک کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و   -۴تبصره  
 .است   تضامنی مورد  
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 ... ها  نوآوری   سازی ی تجار و    یان بن دانش و مؤسسات    ها شرکت قانون حمایت از  از  

  تحقق اهداف ،  محور دانش علم و ثروت، توسعه اقتصاد  یی افزا هم است که به من ور   تناونی  یا  ی خصوص شرکت یا مؤسسه   یان بن دانش ها و مؤسسات  شرکت   ا   1ماده  
های برتر و  و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری   یق تحق   ی  نتا   سازی ی تجار علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و  

 شود. مربوط تشکیل می   ی افزارها نرم باارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید  

  ی ها شرکت ( از مالکیت آنها متعلق به  % 50پنجاه درصد )   از   یش ب و مؤسساتی که    ها شرکت دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز    ی ها شرکت تبصرهد  
 .این قانون نیستند   های یت حما عمومی غیردولتی باشد، مشمول    دولتی و مؤسسات و نهادهای 

 :موضوع این قانون عبارتند از   یان بن دانش   مؤسسات و    ها شرکت ها و تسهیالت قابل اعطاء به  د حمایت   3ماده  

 الف د معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال 

 بر طبق عقود شرعی.   مدت کوتاه ندمدت یا  یا بدون بهره بل   بهره کم   یالت اعطاء تسه ب دتأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با  

های علم و فناوری، مراکز رشد،  موضوع این قانون در محل پارک   یان بن دانش و مؤسسات  ها شرکت ج داولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی 
 و یا مناطق ویژه علم و فناوری.   ی اقتصاد   یژه و مناطق  

بخشی   یا  تمام  واگدذاری  اولویت  د  سهام د  دولتی    از  پژوهشی  مؤسسات  و  اساس   ی واگذار قابل مراکز  موادی    بر  اصالح  قانون  قانون ضوابط  توسعه    از  چهارم  برنامه 
  موضوع   یان بن دانش و مؤسسات  ها شرکت ( قانون اساسی به 44م ) ی اصل چهل و چهار های کلّ سیاست  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء 

 این قانون. 

 . یری کارگ به دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و    ی محصوالت دستاوردها ای مناسب برای کاهش خطرپذیری  هد د ایجاد پوشش بیمه 

 . قانون   ین ا موضوع    یان بن دانش و مؤسسات    ها شرکت امکان مشارکت    ( و تمهید 1با ماده )   موضوعات مرتبط و د تسهیل شرایط مناقصه در  

 شرکت تناونی سهامی عام 
( قانون اصالح موادی از قانون  12)   در ماده مندرج    ی ها ت ی محدود و در چارچوب    1ماده    9هستند که با رعایت جزء    یی ها عام شرکت های تعاونی سهامی  شرکت   ا   1ماده  

 شوند. شود، با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد می قانون نامیده می   نامه ن یی آ این    که در کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی    ی ها است ی س برنامه چهارم توسعه و اجرای  
  شده ی ن ی ب ش ی مراجع پ مزایای برخوردار شده از آن است که پس از تأیید وزارت تعاون و نیز سایر    ف ی تکل  ن یی تع تعاونی سهامی عام منوط به    ی ها شرکت تغییر نوع  ا   3ماده 

 گیرد. در اساسنامه صورت می 
 

 از قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... 

 :شود در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می   ا   1ماده  

 کنند. ، کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می و فروشندگان شود که در آن خریداران  د بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق می   1

 مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. تواند  منقول و یا غیرمنقول که می   یء هر ش د کاال:    2

 نیست.   یک تفک قابل خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن    د   3

 کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. د بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کاال یا خدمت فعالیت می   4

 یا قانون خا  تشکیل شده باشد.   قانون تجارت د شرکت: شخص حقوقی که با رعایت    5
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 .مدیره شرکت دارد   یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت   از سهام د سهام مدیریتی: میزانی    6

 أت مدیره شرکت باشد. آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هی   که دارنده د سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن    7

 شود. تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می   شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی ...   : د شرکت تعاونی   8

 کیل شده باشد. های مذکور در این قانون تش تجارت و محدودیت   د شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون   9

پائ ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه    یر فراگ   ی تعاون د شرکت    10 شود. عضویت سایر افراد در این  درآمدی تشکیل می   ین دهک 
 باشند.   ی درآمد   ین پائ ( اعضاء آن باید از سه دهک  % 70تعاونی آزاداست ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد ) 

کنند، به طوری که هیچ یک  د رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کاال یا خدمت فعالیت می   11
 . باشد   وجود نداشته به بازار یا خروج از آن محدودیتی    ها اه بنگ نداشته باشند یا برای ورود    در بازار از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را  

قیمت و یا    یین قدرت تع تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که    د انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت   12
 جدید به بازار یاخروج از آن با محدودیت مواجه باشد.   ی ها بنگاه مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود  

امه  که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا اد   عرضه کند تواند کاال یا خدمت را به قیمتی  به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می   بنگاه   یک د انحصار طبیعی:    13
 فعالیت در بازار نباشد. 

 گیرد. کاال و یا خدمت خا  در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می   ید خر   یا د انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و    14

کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص    ی تقاضا   یا دوضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه    15
 قرار گیرد.   حقیقی و یا حقوقی 

، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری  خود   ی حقوق آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت    بر اساس د ادغام: اقدامی که    16
 جذب شوند. 

 حقوقی جدید تشکیل دهد.   یت چند شخص آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا    بر اساس د تجزیه: اقدامی که    17

  یا   ها بنگاه های اقتصادی  یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت   از سهام : بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی  کننده کنترل د بنگاه یا شرکت    18
 کند. را در یک بازار کنترل می   یگر د   ی ها شرکت 

یا  در شرکت   گیری یم تصم د مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت    19 به موجب قانون و   ،
 ر شده باشد. قانونی به آنها واگذا   صالح اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی 

خا ،    ی ها گروه افراد و    در دست د اخالل در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت    20
 کشور شود.   بر   یگانه ب کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی  

کل    35حداکثر تا  سهدام خود را با امکان اعمال رمی    % 49تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف    و اتحادیه های   ها شرکت کلیه    ا   10ماده  
سنامه  رمی هر سهامدار غیرعضو که در اسا   هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و  های و تصدی کرسی   آراء 

حقوقی  یا  حقیقی  اشخا   به  شد  خواهد  حاکم    معین  مقررات  رعایت  با  باید  غیرایرانی  اشخا   به  فروش  نمایند.  واگذار  سرما غیرعضو  باشد.    گذاری یه بر  خارجی 
قانون    43ماده    2تعاونی و بدون رعایت تبصره   ی ها شرکت قانون   62و  61تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد   های یه اتحاد های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل  شرکت 

 بخش تعاونی اقتصاد اقدام نمایند. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ ق یتان را از طر درخواست  ای  دیبده ام یپ  09352213175به   ی حقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در           (های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتریویژۀ آزمون) یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

226 

 

 چک   –فته طلب    -برات  -اسناد تجاری  

 برات   -فصل اول  

مناط    مبلغ کمتر ن آنها اختالف باشد  ی ك دفعه به تمام حروف نوشته شده و ب ی ش از ی شود. اگر مبلغ ب ی نوشته م   تمام حروف برات با  مبلغ ر و ی تحر  خ ی تار -225ماده 
 معتبر است.   مبلغ با حروف ن آنها اختالف باشد  ی اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و ب 

تجارتی    به بروات نباشد مشمول مقررات راجعه    223ماده    8و    7  -  6  -  5  -  4  -  3  -  2در فقرات    مقرر   ی اساس در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط    -  226ماده  
 . نخواهد بود 

نوشته   تمام حروف با   ی خ قبول ی باشد تار  ت ی به وعده از رؤ که برات  ی شود. در صورت ی ا مهر م ی نوشته شده امضاء   خ ی د تار ی ق برات در خود برات با   ی قبول  -228ماده  
 شود. ی ت حساب م ی خ رؤ ی تار   خ برات ی تار نوشته شد    خ ی بدون تار   ی قبول خواهد شد. اگر  

 ی صر   ینکه ا محسوب است مگر    ی ا مهر کند قبول ی در برات نوشته امضاء    یه عل محال که    ی هر عبارت -229ماده  
ً
عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط     ا

د  ی ا مهر نما ی برات را امضاء    ی چ عبارت ی ر ه ی بدون تحر  یه عل محال که   ی محسوب است. در صورت   قبول شده وجه برات  ه ی بق از برات باشد  ك جزء ی عدم قبول مشعر بر 
 شود. ی محسوب م   برات قبول شده 

 . در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید   برات باشد یک قسمت از وجه  منحصر به    قبولی ممکن است    -  232ماده  

پرداخت وجه   مسئول که نوشته  ی در حدود شرط  به شرط  کننده قبول معهذا    ی شود ول ی محسوب م   نکول شده نوشته شد برات   مشروط   ی قبول اگر   -233ماده 
 برات است. 

 اعتراض )پروتست( نکول. مزبور موسوم است به    نامه یق تصد شود محقق گردد.  م می ی که رسمًا تن    نامه یق تصد د به موجب  ی برات با   نکول -236ماده  

وجه برات را به انضمام مخارج    ا ی ه وجه آن در سر وعده بدهند  ی تأد   ی برا   ی ضامن د  ی دارنده با   ی دهنده به تقاضا ها و برات س ی پس از اعتراض نکول ظهرنو   -237ماده  
 (  اگر باشد )   ی و مخارج برات رجوع   نامه اعتراض 

ً
 ند. ی ه نما ی تأد   فورا

هنوز موعد    ی ز که همان شخص قبول کرده ول ی ن   ی ه شود دارنده برات ی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأد   ی را قبول کرده ول   ی که برات   ی ه کس ی اگر بر عل   -238ماده  
 کند.   ن ی تضم   ی گر ی ا پرداخت آن را به نحو د ی دهد    ضامن پرداخت وجه آن    ی د که برا ی تواند از قبول کننده تقاضا نما ی ده است م ی پرداخت آن نرس 

شخص ثالث    ی قبول   -قبول کند   ها س ی ظهرنو از    ی ک ی ا ی  برات دهنده تواند آن را به نام  ی م   ی شخص ثالث نکول شد و اعتراض به عمل آمد    ی هرگاه برات  -239ماده 
 د شود و به امضاء او برسد. ی ق   نامه اعتراض د در  ی با 

شود محفوظ  می  ها حاصل حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس  یه نشده کل بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه   -  240ماده 
 . خواهد بود 

 د گردد. ی شود ق ی که برات به او انتقال داده م   ی کس   اسم و    خ ی تار   ی س ی است در ظهرنو   ممکن س برسد  ی د به امضاء ظهرنو ی با   ی س ی ظهرنو   -246ماده  

دارنده برات    ی ن صورت انتقال برات واقع نشده ول ی د نموده باشد که در ا ی س وکالت در وصول را ق ی ظهرنو   ینکه ا مگر از انتقال برات است   ی حاک  ی س ی ظهرنو  -247ماده  
 ح شده باشد. ی ن در برات تصر ی که خالف ا   ی وصول خواهد داشت جز در موارد   ی برا   ی االقتضا حق اعتراض و اقامه دعو ی لد   حق وصول و 

 شود. ی شناخته م   مزور د کند  ی ق   ی خ مقدم ی تار   ی س ی س در ظهرنو ی هرگاه ظهرنو   -248ماده  
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ه و  ی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأد  ی ت تضامن ی مسئول برات   ر در مقابل دارند  ها س ی ظهرنو و   قبول کرده است که برات را    ی کس  -برات دهنده -249ماده  
 از آنها که بخواهند    به هرکدام تواند  ی اعتراض م 

ً
 ا به تمام آنها  ی ا به چند نفر  ی   منفردا

ً
دهنده و  ها نسبت به برات س ی ك از ظهرنو ی ن حق را هر  ی د. هم ی رجوع نما   مجتمنا

از مسئول ی ك  ی ه  ی بر عل   ی ماقبل خود دارد. اقامه دعو   ی ها س ی ظهرنو  نفر  ن ی ر مسئول ی ن موجب اسقاط حق رجوع به سا ی ا چند  برات  ملزم    ی اقامه کننده دعو   -ست ی ن 
دارد که از او    ی ت تضامن ی مسئول   ی س را کرده فقط با کس ی ا ظهرنو ی   یه عل محال ا  ی که ضمانت برات دهنده    ی ضامن   ت کند. ی خ رعا ی ث تار ی را از ح   ی س ی ب ظهرنو ی ترت   ست ی ن 

 ضمانت نموده است. 

وصول تمام طلب خود )وجه برات و    ی برا   در تمام غرما ا  ی   ك از غرما ی در هر  تواند  ی ن برات ورشکست شوند دارنده برات م ی هرگاه چند نفر از مسئول   -251ماده  
ن طلب  ی که به صاحب چن   ی وجه   ی برا   تواند ی نم از ورشکستگان    یک یچ ه ه ی ر تصف ی مد  -د ی طلب خود را کاماًل وصول نما   ینکه ا ( داخل شود. تا  ی متفرعات و مخارج قانون 

ش  ی ابد ب ی ی ص م ی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخص   یی که از دارا  ی مجموع وجوه  که ی درصورت مگر  د ی گر رجوع نما ی ورشکسته د ه ی ر تصف ی شود به مد ی پرداخته م 
ر  ی محسوب گردد که به سا   ی ورشکستگان   یی اند جزء دارا پرداخته   هرکدام که    ی زان وجه ی تا م   -خ تنهد ی ب تار ی به ترت د  ی ن صورت مازاد با ی زان طلب او باشد در ا ی از م 

 ها حق رجوع دارند. ورشکسته 

 خواهد بود.   ی داشته باشند مرع   ی ت تضامن ی ن مسئول ی ك د ی پرداخت    ی ز که برا ی ن   ی هر چند نفر   ی ن ماده در مورد ورشکستگ ی مفاد ا   -تبصره 

 است.   مسئول دارند    ی ت حق که نسبت به وجه برا   ی ه نموده در مقابل اشخاص ی که وجه برات را قبل از موعد تأد   ی شخص   -256ماده  

کس   -257ماده   به  برات  دارنده  قبول   ی اگر  مهلت   ی که  بدهد    ی برا   ی نوشته  ظهرنو پرداخت  مزبور رضا   دهنده برات و    ماقبل خود   ی ها س ی به  مهلت  به  ت  ی که 
 داشت.   نخواهد حق رجوع    اند نداده 

 ف شده باشد. ی وجه برات قانونًا در نزد او توق   آنکه مگر  شود  ی محسوب م الذمه  ی پردازد بر ی که در سر وعده وجه برات را م   ی شخص   -258ماده  

 تواند اعتراض کند. ی ه م ی شوند و دارنده برات فقط نسبت به بق ی م   ی ها بر س ی برات دهنده و ظهرنو   به همان اندازه برات پرداخته شود  از وجه    ی مبلغ اگر    -268ماده  

 بدهند.   ی ه وجه برات مهلت ی تأد   ی صاحب برات برا ت  ی بدون رضا   توانند ی نم محاکم    -269ماده  

د دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه  ی نما   ی وجه برات اعتراض شده را کارساز   ها س ی ظهرنو از    ی ک ی ا  ی   دهنده برات تواند از طرف  ی م   ی هر شخص ثالث   -270ماده  
 د شود. ی ل آن ق ی ا در ذ ی   نامه اعتراض د در  ی با 

 است.   دارنده برات ف  ی تمام حقوق وظا   ی دارا که وجه برات را پرداخته    ی شخص ثالث   -271ماده  

ها  س ی از ظهرنو   ی ک ی و اگر پرداخت وجه از طرف    شوند ی الذمه م ی بر   ها س ی تمام ظهرنو پرداخت    دهنده برات اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف    -272ماده  
 اند. الذمه ی از او بر   بند   ی ها س ی ظهرنو د  ی به عمل آ 

  ه وجه از طرف او ی تأد است که    رفته ی پذ   ی شنهاد آن کس ی پرداخت وجه حاضر شوند پ   ی ن برات برا ی از مسئول   ی ک ی ك از جانب  ی اگر دو شخص متفقًا هر   -273ماده  
 ح دارد. ی ترج   ی شخص ثالث ه وجه حاضر شود بر هر  ی تأد   ی پس از اعتراض برا   یه عل م ال اگر خود    -کند ی الذمه م ی ن را بر ی از مسئول   ی ادتر ی ز عده  

ا در خارجه دارنده برات  ی ران صادر شده باشد  ی نکه برات در ا ی ه شود اعم از ا ی تأد   ت ی به وعده از رؤ ا  ی   ت ی به رؤ ران  ی د در ا ی که وجه آن با   ی نسبت به برات   -274ماده  
را به    که وجه برات دهنده  ن به برات ی ها و همچن س ی رجوع به ظهرنو د واال حق ی مطالبه نما  خ برات ی ك سال از تار ی را در ظرف   آن   ی ا قبول ی پرداخت مکلف است 

 است نخواهد داشت.   ده ی رسان ه  ی عل محال 

ا  ی نوشتن    ی ه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبول ی د در ممالك خارجه تأد ی ران صادر و با ی ا   ی از شهرها   ی ک ی ا به وعده که در  ی ت  ی هرگاه دارنده برات به رؤ   -277ماده  
 . حق او ساقط خواهد شد پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد  

 شود معلوم گردد. ده می ی نام   ه ی اعتراض عدم تأد له نوشته که  ی بوس   خ وعده ی ظرف ده روز از تار د در  ی وجه برات با   ه ی امتناه از تأد -280ماده  
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 . نخواهد کرد   ی مستغن ه  ی برات را از اعتراض عدم تأد   ر نکول دارند   اعتراض او نه    ی ورشکستگ نه    یه عل محال   فوت نه    -282ماده  

 . است   ی باق برات  ر  دارند   ی برا   اعتراض   حّق برات قبل از وعده ورشکست شود    ر کنند که قبول   ی در صورت   -283ماده  

  ی ا مراسله سفارش ی  ی له اظهارنامه رسم ی را بوس ه  ی اعتراض عدم تأد خ ی روز از تار  10ظرف  د در ی ه اعتراض شده است با ی که به علت عدم تأد  ی دارنده برات   -284ماده 
 که برات را به او واگذار نموده اطالع دهد.   ی دو قبضه به کس 

 خود اطالع دهد.   س سابق ی ظهرنو له به  ی افت اطالع نامه فوق آن را به همان وس ی خ در ی روز از تار   10د در ظرف  ی ز با ی ها ن س ی ك از ظهرنو ی هر   -285ماده  

د در  ی او مقرر داشته استفاده کند با  ی برا  249که ماده   ی ه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حق ی ران تأد ی در ا   ی ست ی که با   ی اگر دارنده برات   -286ماده 
 . د ی نما   ی اقامه دعو خ اعتراض  ی از تار   سال ك ی ظرف  

 ك روز اضافه خواهد شد. ی شش فرسخ    ی د در آنجا پرداخته شود برا ی باشد که وجه برات با   ی ه خارج از محل ی عل   ی هرگاه محل اقامت مدع   -تبصره 

د به  ی اعتراض با خ  ی از تار  ظرف دو سال ران در ی م ا ی مق   ی ها س ی ا ظهرنو ی دهنده و  ه برات ی بر عل  ی اقامه دعو  ه شود ی در خارجه تأد د ی که با  ی در مورد بروات   -287ماده 
 د ی عمل آ 

  ی مقرر است اقامه دعو  287و   286که به موجب مواد  ی د در مواعد ی د با ی به او داده شده استفاده نما   249که در ماده   ی ها بخواهد از حق س ی ك از ظهرنو ی هر   -288ماده  
روز    ی د از فردا ی ه نما ی شده باشد تأد   ی ه او اقامه دعو ی بر عل   ینکه ا محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون    ه ی ابالغ احضار   ی از فردا کند و نسبت به او موعد  

 ه محسوب خواهد شد. ی تأد 

محکمه  د سابق خود در  ی   ها بر س ی ك از ظهرنو ی هر    ی ن دعو ی و همچن   ها س ی ظهرنو برات بر      دارند   ی دعو پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق    -289ماده  
 . نخواهد شد رفته  ی پذ 

د در سر  ی دهنده ثابت نما که برات   ن ی مشروط بر ا شود، ی رفته نم ی ز پذ ی دهنده ن ه برات ی برات بر عل  ی ها س ی دارنده و ظهرنو   ی پس از انقضاء مواعد فوق دعو  -290ماده  
 خواهد داشت.   ه ی عل م ال فقط حق مراجعه به    برات     دارند ن صورت  ی و در ا   ده ی ه رسان ی عل م ال را به    وجه برات وعده  

  ی ه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدع ی که به علت عدم تأد   ی برات     دارند   ی تقاضا محکمه مکلف است به مجرد    ی پس از اقامه دعو   -292ماده  
 د. ی ف نما ی توق   ن ی به عنوان تأم ه  ی عل 

 :آید اعتراض در موارد ذیل به عمل می   -  293ماده  

 ل. در مورد نکو  -1
 . مورد امتناع از قبول یا نکول   در  -2
 . در مورد عدم تأدیه  -3

 ابالغ شد:   یل اشخا  ذ باید دریک نسخه تن یم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت    نامه اعتراض 

 .َعَلیه محال   -1
 . اند ن شده عنداالقتضاء معیّ   وجه   ۀ اشخاصی که در برات برای تأدی  -2
 ت. شخص ثالثی که برات را قبول کرده اس  -3
اصل   ی برات   ی برات رجوع -298ماده   برات  دارنده  که  برا   ی است  اعتراض  از  و    افت وجه ی در   ی پس  نرخ و    نامه اعتراض   مخارج صدور آن    به عهده   تفاوت 
 کنند. ها صادر می س ی از ظهرنو   ی ک ی ا  ی دهنده  برات 
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برات    و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج   روز اعتراض تأدیه اعتراض شده است از    واسطه عدم خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به    -  304ماده  
 . شود محسوب می از روز اقامه دعوی  رجوعی فقط  

بروات   -305ماده   مورد  ا   ی در  خارج  در  شده شرا ی که  اساس ی ران صادر  تابع    ی ط  سا   ن مملکت صدور ی قوان برات  از  تعهدات  ی است. هر قسمت  ناش ر  از    ی )تعهدات 
برات مطابق    ی ط اساس ی دا کرده است معذلك اگر شرا ی در آنجا وجود پ   تنهد است که  ی ن مملکت ی ز که در خارجه بوجود آمده تابع قوان ی ره( ن ی و غ  ی س ضمانت قبول ی ظهرنو 

ا تعهدات  ی برات    ی ط اساس ی ن ندارند که شرا ی اند حق استناد به ا کرده   ی تعهدات ران  ی که در ا   ی ح باشد، کسان ی ران صح ی موافق قانون ا   ی ا تعهدات برات ی ران موجود و  ی قانون ا 
 ست. ی ن   ی ن خارج ی مقدم بر تعهدات مطابق با قوان   ی برات 

اقدام  ود که آن  خواهد ب  ی ن مملکت ی د تابع قوان ی د بعمل آ ی ه از برات و استفاده از آن در خارجه با ی حفظ حقوق ناش  ی که برا  ی هر اقدام  ی اعتراض و به طور کل  -306ماده  
 . بشود   آنجا د در  ی با 

ِته( 
ْ

ف ِته طلب )س 
 

 در ف
ا به حواله  ی ن و  ی ا شخص مع ی در وجه حامل    عندالمطالبه ا  ی   ن ی در موعد من   ی کند مبلغ ی تعهد م   کننده امضاء است که به موجب آن    ی فته طلب سند   -307ماده  

 د. ی نما   ی کرد آن شخص کارساز 

 ل باشد: ی خ و متضمن مراتب ذ ی تار   ی د دارا ی ا مهر با ی فته طلب عالوه بر امضاء    -308ماده  

 ه شود با تمام حروف ی د تأد ی که با   ی مبلغ  -1
 رنده وجه ی گ  -2
 خ پرداخت ی تار  -3

 ه است. ی الرعا ز الزم ی ن باب( در مورد فته طلب ن ی آخر فصل اول ا   ی )از مبحث چهارم ال   ی تمام مقررات راجع به بروات تجارت   -309ماده  

 چک 

 مسترد ا  ی   کالً دارد    یه عل محال را که در نزد    ی است که به موجب آن صادرکننده وجوه   ی ا چك نوشته   -310ماده  
ً
 . د ی نما ی واگذار م   ی گر ی به د ا  ی   بنضا

 وعده داشته باشد.   د ی نبا صادرکننده برسد، پرداخت وجه    ی د شده و به امضا ی ق   خ صدور ی تار و  م ل  د  ی در چك با   -311ماده  

 شود.   منتقل   ی گر ی در ظهر چك به د   امضاء ممکن است به صرف    -باشد   کرد حواله به  ا  ی   ن ی شخص من ا  ی   حامل چك ممکن است در وجه    -312ماده  

و    ها س ی ظهرنو صادرکننده و    ضمانت ن قانون از  ی کن مقررات ا ی ل   ست ی ن محسوب    ی گر باشد ذاتًا عمل تجارت ی به محل د   ی نکه از محل ی صدور چك ولو ا   -314ماده  
 ز خواهد بود. ی راجع به بروات شامل چك ن   مفقودشدن و    ضمان و    ی اقامه دعو و    اعتراض 

ك نقطه به  ی وجه آن را مطالبه کند و اگر از    خ صدور ی تار از   روز   15ظرف  د در  ی ه گردد، دارنده چك با ی د تأد ی که صادر شده است با  ی اگر چك در همان مکان  -315ماده  
ن ماده پرداخت وجه آن را مطالبه  ی خ صدور چك مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذکوره در ا ی از تار   روز   45ظرف  د در  ی ران صادر شده باشد با ی گر ا ی نقطه د 
د  بر    ی دعو   ی گر ی نکند  ظهرنو ی عل او  ب   س ی ه  وجه چك  اگر  و  بود  نخواهد  به    ی ه سبب مسموع  مربوط  ب   یه عل م ال که  از  برود دعو ی است  عل   ی ن  بر  ه  ی دارنده چك 

 ست. ی در محکمه مسموع ن   یز صادرکننده ن 

 د اگر چه چك در وجه حامل باشد. ی ا مهر نما ی د ظهر آن را امضاء  ی کند با ی افت م ی که وجه چك را در   ی کس   -316ماده  

کن  ی ل   -ت خواهد شد ی ز رعا ی ران پرداخته شود ن ی د در ا ی که از خارجه صادر شده و با   یی ها ران صادر شده است در مورد چك ی هایی که در ا مقررات راجعه به چک   -317ماده  
 خ صدور است. ی از تار   چهار ماه تواند وجه چك را مطالبه کند  ی که در ظرف آن دارنده چك م   ی مهلت 

 در مرور زمان 
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  نامهاعتراض  خ صدوریپنج سال از تار   یصادر شده پس از انقضا  یامور تجارت  یا برایراجعه به برات و فته طلب و چك که از طرف تجار    یدعاو   -318ماده  
مبداء مرور زمان از  ن صورت  ی ن واقع شده باشد که در اید  اقرار به  رسماً ن مدت  یدر ظرف ا  نکهیمگر ادر محاکم مسموع نخواهد بود    یی ب قضای ن تعقی ا آخر یو  
 شود. یخ انقضاء مهلت اعتراض شروع میخ اقرار محسوب است: در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تار یتار 

تواند تا حصول  یا چك میا فته طلب  یبرات    ردارندمطالبه کرد    پنج سالا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان  یا فته طلب  یاگر وجه برات    -319ماده  
 د. یکه به ضرر او استفاده بالجهت کرده است مطالبه نما  یوجه آن را از کس  مرور زمان اموال منقوله

 یدالل
  نموده وهای مختلف داللی در رشته تواندمیدالل  - 336ماده 

ً
 . نیز تجارت کند شخصا

ۀ  ناماجازه  ینکها مگر  نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد    یا تأدیه دین  قبض وجه  تواند عوض یکی از طرفین معاملهدالل نمی  -  338ماده  
 . مخصوصی داشته باشد

ا اسناد مربوط  یاء  یا تلف شدن اشیع  ید که ضایثابت نما  نکهیمگر ااست که در ضمن معامالت به او داده شده    یاء و اسنادی دالل مسئول تمام اش  -339ماده  
 به شخص او نبوده است. 

امور  ب و  ی ن ترتی ن را از ا ید آمر ین صورت بایدر ا  یکند ول   ی دالل  مختلف های  ا رشتهیرشته    كیدر    چند آمر  یبرا تواند در زمان واحد  یدالل م   -341ماده  
 د. ی نما مطلع آنها شود  یر رمییکه ممکن است موجب تغ یگر ید

که امضاها    یشود و در صورت  رد و بدلاو    به توسطن  ین طرف یراجع به آن معامله ب  یو نوشتجات و اسناد   واقعدالل    به توسطهرگاه معامله    -342ماده  
 مزبور است.  اسنادنوشتجات و  یامضاهاو اعتبار   تضامن صاند دالل باشد که به توسط او معامله را کرده ی راجع به اشخاص

 . ستین شود یکه به توسط او م  یمنامالت ی اجراکند و ضامن یم  یآنها دالل یکه برا یاعتبار اشخاصدالل ضامن  -343ماده 

 ر از جانب او بوده.یتقص ثابت شودنکه ی مگر ا ستیمسئول نای که مورد معامله بوده التجارها جنس مالیدالل در خصو  ارزش  -344ماده 

 معامله نمود دالل ضامن است.  به اعتبار تنهد شخص داللاز آنها  یکیا ی ن معامله یهرگاه طرف  -345ماده 

دهد واال مسئول خسارات وارده بوده و به    اطالهداند  ین نکته را نم یکه ا  ید به طرفیباشد با  میسها  ی  منتفعکه دالل در نفس معامله    یدر صورت  -346ماده  
 محکوم خواهد شد.  ینقد  یال جزا یعالوه به پانصد تا سه هزار ر 

 م باشد با آمر خود یکه دالل در معامله سه  یدر صورت  -347ماده 
ً
 تعهد خواهد بود.  یمسئول اجرا متضامنا

 . تمام شده باشدا وساطت او ی یی که معامله به راهنما  یرا مطالبه کند مگر در صورت یتواند حق داللیدالل نم  -348ماده 

  از طرفمأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخالف عرف تجارتی محل    به اواگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسی که    -  349ماده  
به عالوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت    بود  نخواهدکرده  مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که  

 . خواهد شد

 مستحق اجرت خواهد بود.  پس از حصول شرطباشد دالل  یقیبه شرط تعلهرگاه معامله مشروط  -350ماده 

  معامله سر نگیرد. همین ترتیب در   ولو آنکهشود دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود    او دادهکند به  اگر شرط شده باشد مخارجی که دالل می  -  351ماده  
 .دالل کرده حکم کندموردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که 
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نکه فسخ  یمشروط بر ا  شودیسلب نمبشود حق مطالبه دالل    فسخ  یارات قانون یاز اخت   یکیا به واسطه  ین  یت طرفیکه معامله به رضا  یدر صورت  -352ماده  
 معامله مستند به دالل نباشد. 

 .نداردداللی معامالت ممنوعه اجرت  - 353ماده 

 ون( یسی)کم ی کار النملحق

 آمر دستور داده باشد.  ینکهامگر   ستینکه موضوع معامله است   یمه کردن اموالیالعمل کار مکلف به بحق -360ماده 

  رجوع بر کار باید برای محفوظ داشتن حق    العملحقباشد    عیوب ظاهریکار ارسال شده دارای  العملکه برای فروش نزد حّق   التجارهمالاگر    -  361ماده  
به عمل آورده و آمر را از اقدامات    اقدامات الزمه   التجارهمال  و محاف ت علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری )آواری( به وسایل مقتضیه  

 .خود مستحضر کندو اال مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود

بی  -  362ماده   سریع  اگر  فساد  نزد    التجارهمالم  که  شده    العملحقرود  ارسال  فروش  برای  که    تواندمیکار  العملحقکار  در صورتی  آمرو حتی    منافع 
 . است یا نماینده او به فروش برساند در آنجا  التجارهمالمحلی که   العمومییمدعرا با اطالع   التجارهمال  ایجاب کند مکلف است

د از ضرر  یمگر ثابت نما   خواهد بودن کرده به فروش رساند مسئول تفاوت  یکه آمر مع  یمت یالتجاره را به کمتر از حداقل ق العمل کار مالاگر حق  -363ماده  
 ل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است. ی احتراز کرده و تحص یشتر یب

ن نموده به فروش رساند حق استفاده از  یکه آمر مع  ی متیشتر از ق یا به ب ی ن کرده بخرد  یکه آمر مع  ی متیالتجاره را به کمتر از قالعمل کار مالاگر حق  -365ماده  
 د آن را در حساب آمر محسوب دارد. ی و با نداشتهتفاوت 

را    العملحقاگر    -  366ماده   آمر مالی  یا    یهبه نسکار بدون رضایت  بود معذالک  قسطییشپبفروشد  او خواهد  از آن متوجه خود  ناشیه  اگر    دهد ضررهای 
 .مگر در صورت دستور مخالف آمر کار مأذون به آن محسوب می شود العملحقبه نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد   فروش

ا شخصًا ضمانت  یمگر مجاز در معامله به اعتبار نبوده و    ستینا انجام تعهدات طرف معامله  یمسئول پرداخت وجوه و  العمل کار در مقابل آمر  حق  -367ماده  
 بلد او را مسئول قرار دهد.  یتجارت عرف  ایطرف معامله را کرده و 

که در    ینسبت به امور   فنل آمر باشدآن مستند به    یعدم اجراا  یو    اجراء شدهشود که معامله  یالعمل م العمل کار مستحق حقحق  یوقت   -369ماده  
 د. ینماین م یخواهد بود که عرف و عادت محل مع   یاقدامات خود فقط مستحق اجرت یالعمل کار برانشده حق  یرپذانجام یگر یجه علل دینت

[کارالعملحقاگر    -  370ماده   موردی که به حساب آمر قیمتی عالوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب    نادرستی کرده و مخصوصًا در  ، ]کار 
 خریدار یا فروشنده محسوب کند.   کار راالعملحقتواند به عالوه در دو صورت اخیر آمر می -نخواهد بود   العملحق دارد مستحق

 . رر است نیستمق خیانت در امانت  یکه برادستور فوق مانع از اجرای مجازاتی  -تبصره 

بخر اگر حق  -373ماده   اوراق بهادار یا سای  یا اسناد تجارت یالتجاره  ا فروش مالید  یالعمل کار مأمور  بازار ی  یمظنه بورسباشد که    ی ر    تواند یمدارد    یا 
مگر    نگاه دارد دار  یرا که مأمور به فروش آن بوده شخصًا به عنوان خر   ی زیا چی م بکند و  ی د آن بوده خود شخصًا به عنوان فروشنده تسل یرا که مأمور به خر   ی زیچ
 داده باشد. یآمر دستور مخالف ینکها

 ونقل قرارداد حمل

 رد. یگیرا به عهده م  اءیحمل اشاست که در مقابل اجرت   یحمل و نقل کس یمتصد  -377ماده 

 اًل استثناء شده باشد.یکه ذ  یدر موارد مگرخواهد بود   وکالتقرارداد حمل و نقل تابع مقررات  -378ماده 
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نمایبا  کنندهارسال  -380ماده   مواظبت  مالی د  که  مناسب د  طرز  به  ب ر شود،    یبند عدل  یالتجاره  عدلیعاز    یناش  یخسارات  عهده   یبندوب  به 
 است.  کنندهارسال

 . خواهد بود  یمسئول آوار قبول کرده باشد  ت ید عدم مسئولیبدون قحمل و نقل مال را   یو متصد  داشته ب ظاهریع  یبند اگرعدل -381ماده 

و  مال  هیالمرسلاگر    -384ماده   نکند  قبول  را  سایالتجاره  و  مخارج  متصد یا  مطالبات  مال  یر  بابت  نقل  و  نشودیتأدالتجاره  حمل  مرسلیو    ه  به  ه  یالا 
و نقل با  یمتصد   نباشد  یدسترس  را    التجارهمالده و  ی رسان  کنندهارسالاطاله  د مراتب را به  یحمل 

ً
ثالثینگاه داشته    امانتنزد خود بطور    موقتا   ی ا نزد 

صورت   هر  در  و  گذارده  ع  مخارجامانت  و  نقص  هر  عهده  ب  یو  اگر    کنندهارسالبه  بود.  مرسلیو    کنندهارسالخواهد  در  یالا  مناسب ه  ف  یتکل  یمدت 
 . به فروش رساند آن را  362تواند مطابق ماده یحمل و نقل م   ین نکنند متصد یالتجاره را مع مال

جنس    مربوط به   شدن گما  ید تلف  یثابت نما  نکهیمگر ا   مت آن خواهد بودیمسئول قحمل و نقل    ی ا گم شود متصد ی التجاره تلف  اگر مال  -386ماده  
تعل  یناشا  یو    هیالمرسلا  ی   کنندهارسالر  ی به تقص  مستندا  ی التجاره  خود مال آنها داده  ی کیبوده که    یمات ی از  و  از  به  یاند  که ه   یحوادثا مربوط  چ  یبوده 

 د. ین نمایالتجاره معمت کامل مالیادتر از ق یا ز یکمتر  یزان خسارت مبلغ یم  یتواند بران میید. قرارداد طرفی نما یر یتوانست از آن جلوگ یز نمین  یمواظب ی متصد 

حمل و نقل در حدود فوق مسئول خواهد    یز متصد ین   التجارهمال(  یآوار )  ی خسارات ب ر ا  ی  نقصا  ی   میر تسلیتأخه از  ی در مورد خسارات ناش  -387ماده  
ن  ین خالف اینکه قرارداد طرفی د مگر ای التجاره حکم به آن شود تجاوز نماکه ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال  یتواند از خساراتیبود. خسارات مزبور نم 

 ب را مقرر داشته باشد. یترت

ا  ی  خود مباشرت به حمل و نقل کرده و  نکهیاعم از ااست که در مدت حمل و نقل واقع شده    یرات یحوادث و تقص  مسئولحمل و نقل    یمتصد   -388ماده  
 که از جانب او مأمور شده محفوظ است.  یحمل و نقل  یر حق رجوع او به متصد یاست که در صورت اخ یه یرا مأمور کرده باشد. بد یگر یکننده دحمل و نقل

 1317به دالالن مصوب هشتم اسفند ماه  قانون راجع

 . به داشتن پروانه است  منوط ی داللتصدی به هر نوع  - 1ماده 

سال یا به   تا دوو یا قبل از انقضا ممنوعیت به داللی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه  مشغول گرددهر کس که بدون اخذ پروانه به شغل داللی   - 9ماده 
 . هزار ریال محکوم خواهد شد  5غرامت از یک هزار ریال تا  

 

 دالالن منامالت ملکی نامهیینآ 

گه اداره ثبت هر محلی طبق دستور اداره کل ثبت به من ور اجرا قانون    -  1ماده   های محلی )در صورت نبودن  مقتضی صادر و با انتشار در روزنامه  یدالالن آ
گهیدر روزنامهروزنامه محلی   نامبرده را به اطالع اهالی خواهد رسانید.  اجرا قانوننماید( و الصاق به معابر عمومی های ثبتی را منتشر میای که آ

گهی باید شرایط مقرر   . قید شود  نامهیینآاین  3و  2دوم قانون دالالن و مفاد ماده  در مادهدر آ

اشتغال به داللی    او جهتو احراز صالحیت شخصی و فنی    کنندهدرخواستق از اخالق و رفتار  درخواست و تحقی  به   یدگیرساداره ثبت محل پس از    -  5ماده  
  ضمایم آن به اداره کل ثبت فرستاده و صدور پروانه داللی معامالت ملکی را به نام  را بامعامالت ملکی و رعایت احتیاجات محل یک نسخه از برگ درخواست  

 . نمایدمیکننده پیشنهاد  درخواست

 نماید. و ندیدن نقص اقدام به صدور پروانه می یشنهادبه پ اداره کل ثبت اسناد و امالک پس از رسیدگی  - 6ماده 

 . نکند در حکم دالل بدون پروانه است پروانه یدتجدو هر داللی که ظرف یک ماه آخر مدت اقدام به  دو سالمدت اعتبار پروانه   -تبصره 
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 اجرای قانون امور گمرکی نامهیینآ 

که تشریفات گمرکی کاالی متعلق به شخص دیگری را به وکالت از    شودکار در گمرک به شخصی )اعم از حقیقی یا حقوقی( اطالق میالعملحق  -  376ماده  
  10بیش از  توانند  دهند نمیانجام می  تتشریفات گمرکی کاال را به وکال  یکار العملحقانجام بدهد کسانی که بدون داشتن کارت    طرف آن شخص در گمرک 

 در سال به این کار اقدام نمایند.  مرتبه

دهند مشمول مقررات ماده  کار را در گمرک انجام میالعملحقیا آن    کاران که منحصرًا کارهای آن تجارتخانهالعملحقها یا مستخدمین  مستخدمین تجارتخانه
 . بود خواهند نامهیینآاین  382

صدور    کنند درخواست  یکار العملحقخواهند در آنجا  این شغل باید کتبًا از گمرکی که می  گمرک داوطلباندر  ی کار العملحقبرای تحصیل پروانه   - 379ماده 
  باشد با که از طرف مقامات صالحیت دار باید صادر شده    نامهیینآاین    377مذکور در ماده    پروانه نمایند متقاضی باید به درخواست خود مدارک حائز بودن شرایط

به عمل آورده در صورتی که اشکالی  نیز درباره سوابق متقاضی  یقاتی و تحق گمرک مزبور درخواست و ضمایم آن را رسیدگی  یسرئ سه قطعه عکس ضمیمه نماید، 
قبول   بهدر  گزارش    تقاضا  و ضمایم ضمن  به ضمیمه درخواست  را  آن  و  امضاء  و  پروانه صادر  نرسد  ارسال    یب تصو   یبران رش  گمرک  اداره کل  به  امضاء  و 

 دارد. می

 و ابطال شود  پروانه الصاقذ و معادل آن تمبر به ریال از او اخ 200و   100به ترتیب   یبند درجهنسبت  به  یدبا موقع تسلیم پروانه به ذینفع  

در    یکار العملحقاز تاریخ صدور آناست در صورتی که دارنده پروانه مایل به ادامه    فقط یک سال  یکار العملحقمدت اعتبار پروانه    -  اصالحی  380ماده  
درخواست تمدید آن را   نامهیینآاین    383  موضوع ماده  یکار العملحقانقضا مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصو     قبل ازگمرک باشد باید  

  کاری باشد از متقاضی  - العملحقگمرک محل در صورتی که تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل    یسرئاز گمرکی که پروانه را گرفته بکند،  
  پروانه  یگرد سال بعد تا یک سال    یکار العملحقسال قبل و پلمپ و امضای دفتر    یکار العملدفتر حقتواند با مالح ه  ندیده و ادامه شغل او را صالح بداند، می

 .را تمدید نماید

که  العملحق  -  383ماده   را  عملیاتی  تمام  است  موظف  گمرک کار  می  در  انجام  اشخا   وکالت  هزینه  به  به  دفتر  این  نماید  ثبت  دفتر مخصو   در  دهد 
و    یگذار شمارههای آن از طرف گمرک محل  باید برگ  به ثبتشود و قبل از شروع  دهد نگاهداری میکار طبق نمونه و دستوری که گمرک محل میالعملحق

های آن قید و به  و همچنین تعداد برگ  کل گمرککار و شماره و تاریخ پروانه صادره از اداره  العملحق  مزبور نام و نشانی   برگ دفتردفتر پلمپ شود و در اولین  
 .کار تسلیم شودامضای رییس گمرک برسد و سپس در مقابل رسیدبه حق العمل

 ی ندگان تجارتیر نمایو سا  یمقام تجارتقائم
تجارت قائم  -395ماده   که    یکس   یمقام  برا  تجارتخانهس  یرئاست  را  کل  یاو  تجارتخانه  یانجام  به  امور مربوط  نا  یک یا  یه  آن  و  ی از شعب  داده  قرار  ب خود 
 آور است. سمت مزبور ممکن است تجارتخانه الزام یاو را برا یامضا

ً
 . عمالً ا یداده شود  کتبا

 ب خود قرار دهد. ینا خانهتجارت یه کارهایرا در کل  یکس تواند ینمس تجارتخانه یرئ اذنبدون  یتجارت   یمقامقائم -398ماده 

در مقابل    واالده و اعالن شود  یه به ثبت رس ید مطابق مقررات وزارت عدلیو اعالن شده با  دهیوکالت او به ثبت رسکه    ی مقام تجارت عزل قائم  -399ماده  
 شود. محسوب می  یکه از عزل مطلع نبوده وکالت باق  یثالث

 . مننزل است یمقام تجارت قائم ان الل شرکت. با ستیمننزل ن یمقام تجارت س تجارتخانه قائمیرئ ا حجریفوت با  -400ماده 

 ضمانت
 د که یحق دارد از مضمون له تقاضا نما یضامن وقت  -402ماده 

ً
ن  ین طرف ید که ب ی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نما ی ون اصلی به مد  بدوا

 ب مقرر شده باشد. ی ن ترتی ( انامهضمانتخواه در خود  ی)خواه ضمن قرارداد مخصوص 
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به    یموارد  هیدر کل  -403ماده   به ضامن و مدیباشد طلبکار م   یتضامنضمانت    یخصوص  یقراردادهاا موافق  ی  نیموجب قوانکه    یون اصل یتواند 
 د. ی رجوع نما یگر یه طلب به دیا بقیتمام  یاز آنها و عدم وصول طلب خود برا یکیا پس از رجوع به یمجتمعًا رجوع کرده 

 باشند.   یمسئول انجام تنهدا قانون متضامنًا یاست که چند نفر به موجب قرارداد  یز جار ی ن  یحکم فوق در مورد -404ماده 

شده    حالن مؤجل او  ید  یون اصلیمد  فوتا  ی  یورشکستگبه واسطه    نکهیولو است  یه نیضامن ملزم به تأد  ین اصلی دن اجل دیقبل از رس  -405ماده  
 باشد. 

 است.  یاز قاعده فوق مستثن ضمان حال -406ماده 

 د. ید به عمل آی با زینن اخطار نسبت به ضامن یاست ا ی اخطار قبلمشروط به  ین اصلیاگر حق مطالبه د -407ماده 

 قه بوده ضامن را  ین با وثیقه اگر دیم وثیا امتناع از تسل یافت طلب یاستنکاف مضمون له از در  -410ماده 
ً
 . خواهد ساخت  یبر  خودیخودبهو  فورا

د است به او داده یعنه الزم و مفبه مضمون  ضامنرجوع    یرا که برا  یاسناد و مدارک  تمام د  ی را پرداخت مضمون له با  ین اصلیپس از آنکه ضامن د  -411ماده  
 د. یم نما یقه باشد آن را به ضامن تسل یبا وث  ین اصلیو اگر د

 قه به ضامن الزم است. یانتقال وث یاست که برا یفاتی عنه مکلف به انجام تشر رمنقول داشته مضمونیقه غیوث ین اصل ی اگر د

 یدر ورشکستگ
تجارت یتاجر    یورشکستگ  -412ماده   شرکت  نت  یا  از  ی در  توقف  وجوه یتأدجه  م  یه  حاصل  است  او  عهده  بر  ورشکستگیکه  حکم  که    یتاجر   یشود.  را 

 توان صادر نمود. یز م یبعد از مرگ او ن سالكی در حال توقف بوده تا  الفوتنیح

ت محل اقامت خود  یاو حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدا   یتنهدات نقده  یخ وقفه که در تأدی از تار   روز  3ظرف  د در  یتاجر با  -413ماده  
 د. ی م نمایخود را به دفتر محکمه مزبوره تسل  یه دفاتر تجارتیو کل ییدارا حسابصورتاظهار نموده 

 توقف محسوب است. خ یتار  خ حکمیتار ن نشد ی د و اگر در حکم معین نما ی تاجر را مع  خ توقفیتار د در حکم خود یمحکمه با  -416ماده 

  ممنوه است. د او گردد ی عا یآنچه که ممکن است در مدت ورشکستگ  ی حتاز مداخله در تمام اموال خود  خ صدور حکم ی تار تاجر ورشکسته از  -418ماده 
او    یورشکسته بوده و حق دارد به جا  ی مقام قانونقائم  هی ر تصفیمداو باشد    ونیه دیمؤثر در تأدورشکسته که استفاده از آن    یارات و حقوق مال یه اختیدر کل 
 ارات و حقوق مزبوره استفاده کند. یاز اخت 

 شود.یمبدل م  قروض حاله نسبت به مدت به  یفات مقتضیت تخفیبا رعا قروض مؤجلصادر شد   ین که حکم ورشکستگی هم -421ماده 

ه وجه فته  یکه مسئول تأد  یر اشخاص یسا  نوشته   یرا قبول   ی براتا  یکرده که قبول نشده    صادر  ی براتا  یداده    یفته طلبهرگاه تاجر ورشکسته    -422ماده  
 ه نسبت به مدت وجه آن را یفات مقتض یت تخفی با رعا دی باباشند یا برات م یطلب 

ً
 ند. ینما نیتأمه آن را در سر وعده یا تأدیبپردازند  نقدا

 د باطل و بالاثر خواهد بود: یل را بنما یهرگاه تاجر بعد از توقف معامالت ذ  -423ماده 

 باشد. یرمنقول میا غیراجع به منقول  ینکهااعم از  بالعوضهر نقل و انتقال   یا هبه و بطور کلی یهر صلح محابات   -1

 که به عمل آمده باشد.   لهیبه هر وسا مؤجل یاعم از حال  قرضهر   هیتأد -2

 طلبکاران تمام شود.  به ضررو  د ید نمایمقرمنقول تاجر را یا غیاز اموال منقول  یهر معامله، که مال   -3

 ن خواهد کرد. یمع عضو ناظرك نفر را به سمت یشود محکمه یتاجر اعالم م یکه به موجب آن ورشکستگ یدر حکم  -427ماده 
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 ان آن است.یجر   سرعتو  یبه ورشکستگ امور راجنهعضو ناظر مکلف به ن ارت در اداره  -428ماده 

ك روز ممکن باشد  ی تاجر در    ییده عضو مزبور برداشتن صورت دارایکه به عق  ید مگر در صورتیبه عمل آ  عضو ناظرد فورًا به توسط  ی با  مهر و موم -434ماده  
 رت شود. د فورًا شروع به برداشتن صوی ن صورت بایدر ا

 را خواهد داد.  ف تاجریقرار توق ی عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگ 414و  413ورشکسته به مفاد ماده   اگر تاجر -435ماده 

خواهد  یم  یشدن عمل ورشکستگهیبه واسطه اقدامات خود از اداره و تسو   منلوم گرددز داده خواهد شد که  ین  ی ف ورشکسته در مواقعیقرار توق  -436ماده  
 کند.   یر یجلوگ 

ا چند  یك  ی  یتواند برحسب تقاضامی  ن صلحیامنموده باشد    یمخفخود را    ییدارااز    ی ا قسمت یا تمام  ی  فرار کردهکه تاجر مقروض    یدر صورت   -437ماده  
 نفر از طلبکاران 

ً
 العموم اطالع دهد. ین اقدام خود را به مدعید بالفاصله اید و بایاقدام به مهر و موم نما فورا

  ی نکه حکم ورشکستگیمگر ا  نخواهد شد شرکاء ضامن مهر و موم    یاموال شخص   یا نسبی مختلط    یتضامن   ی هاشرکت  یدر صورت ورشکستگ   -439ماده  
 حکم جداگانه صادر شده باشد. ا به موجب  یشرکت   یز در ضمن حکم ورشکستگیآنها ن

 ن از مهر و موم معاف است. یات دین ماده و ماده فوق مستثن یدر مورد ا -تبصره

 کند.ین میه معیت تصفیر یك نفر را به سمت مدیپس از صدور حکم  در ظرف پنج روزا منتها ی یمحکمه در ضمن حکم ورشکستگ -440ماده 

 انجام آن را خواهد نمود.  یتقاضار مزبور یامده باشد مدیه به عمل نیر تصفین مدییاگر مهر و موم قبل از تع -443ماده 

در صورت  -447ماده   ورشکسته  وس  یتاجر  دیکه  م   ی برا  یگر یله  باشد  نداشته  و خانوادهیاعاشه  نفقه خود  داراتواند  از  را  ا   ییاش  در  ن  یخود درخواست کند، 
 د. ینمایم  نیمن ب م کمهیبا تصونفقه و مقدار آن را  عضو ناظرصورت 

  اگرچهخاتمه دهد    صلحرا به    یتوان دعو یم  اجازه عضو ناظربا    هیر تصفیمدباشند  ینفع م یکارها در آن ذأت طلبیکه ه  ینسبت به تمام دعاو   -458ماده  
 د احضار شده باشد. ی ن مورد تاجر ورشکسته بایرمنقول باشد و در ایمزبوره راجع به اموال غ یدعاو 

ر طلبکارها حضور بهم  ی ص مطالبات سای ن تشخ یتواند در ح یمن ور شده م  ی دارائ  حسابصورتجزء  ا  ی  صی تشخکه طلب او    ی هر طلبکار   -464ماده  
 واهد داشت. ورشکسته هم خ خود تاجرن حق را ی د، همینما اعتراضاست   یدگیا فعاًل در تحت رسیص شده ی که سابقًا تشخ  ییها ده و نسبت به طلبیرسان

اشخاص  -474ماده   متصرف   یاگر  اموال  به  دعو   ینسبت  ورشکسته  و    یاراتیخ  یتاجر  نم   ن رصرفدارند  آنها  بایاز  ح ی کنند  در  را  آن  تصفید  عمل  ین  ه 
 ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند.  یورشکستگ

بر ضرر طلبکارها    نکهیمشروط بر اگران دارد  یخواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال خود با د  یز مجر ی ن  ی اراتی خ  یحکم فوق درباره دعو   -475ماده  
 نباشد. 

که مطابق   یه مطالباتیاز کل ربعسهالاقل با داشتن  ك نفر از طلبکارهاینصف به عالوه شود که الاقل یمنعقد م  یفقط وقت  یقرارداد ارفاق  -480ماده 
 ا ی شده  قی ص و تصدی تشخمبحث پنجم از فصل ششم 

ً
 قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند واال بالاثر خواهد بود.  موقتا

ب تاجر شروع شده باشد  یکه تعق  یکن در صورت یل  ممکن است  یمحکوم شود انعقاد قرارداد ارفاق   ریبه تقص  یورشکستگاگر تاجر به عنوان    -484ماده  
 اندازند.ی ر بیم در قرارداد را به تأخ یمقررات ماده قبل تصمت  یب و با رعایجه تعقی توانند تا حصول نتیطلبکارها م

ا  ی  ییزان دارایمق مکشوف شود که در  یپس از تصد  ینکهامگر    شودینمبطالن نسبت به آن قبول    یدعوا  یشدن قرارداد ارفاققیپس از تصد  -490ماده  
 قلمداد نشده است.  ی قیبکار رفته و قدر حق یالهیح مقدار قروض 
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 است:  باطل ی ل قرارداد ارفاقیدر موارد ذ -492ماده 

 به تقلب  یورشکستگت تاجر به یدر مورد محکوم -1

 490در مورد ماده  -2

 شود.یم  یملغ خود  ی( بخودکه باشد یها )در صورت ا ضامنیضامن   ضمانترا بدهد  ی اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاق -493ماده 

  شود یباطل نما فسخ قرارداد مزبور نموده  یتا صدور حکم بطالن    یق قرارداد ارفاق یکه تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصد  یمعامالت   -500ماده  
 هم باشد.  به ضرر طلبکارانو  به قصد اضرار بودهکه معلوم شود  یمگر در صورت 

ارفاقیلبکارها م ورشکست شود ط  ی ا نسبی، مختلط  یاگر شرکت تضامن   -506ماده   چند نفر از شرکاء  ا  ی  كیبا  ا منحصرًا  ی  با شرکت را    ی توانند قرارداد 
منعقد    یکه با آنها قرارداد ارفاق   ییشرکا  یشخص   ییدارا  یشود ولیم مین مبحث و به غرما تقسی شرکت تابع مقررات ا  ییدارا  ی ند در صورت ثان ی منعقد نما  ضامن

تقس غرما  به  است  شر یشده  شد.  نخواهد  خصوص یك  یم  قرارداد  آنها  با  که  ضامن  شرکاء  نم  یا  شده  نما یمنعقد  حصه  تعهد  شخصیتوانند  اموال  از  مگر    ی ند 
 مبرا است.  ی ت ضمانتیکه با او قرارداد مخصو  منعقد شده از مسئول یکیخودشان شر 

را    -507ماده   ورشکسته  تاجر  تجارت  بخواهند  دهنداگر طلبکارها  برایم  ادامه  وکیا  یتوانند  امر  عاملیل  ین  نموده    یا  انتخاب  به خود  یمخصو   ر  یمدا 
 ت را بدهند. ین مأمور یا هیتصف

به حساب صاحب سند نگاه دارد و    یاوراق تجارت  یتاجر کس   یاگر قبل از ورشکستگ   -528ماده     ین یا به مصرف مع یبه او داده باشد که وجه آن را وصول و 
وصول   مزبور  اوراق  وجه  و  تأدیبرساند  اسناد  یا  و  نگشته    یعه 

ً
ح نا ورشکستگی در  م   ین  آن  باشد صاحبان  موجود  ورشکسته  تاجر  نزد  عیدر  را  ی توانند  اسناد  ن 

 استرداد کنند. 

بوده  هالتجار مال  -529ماده   امانت  ورشکسته  تاجر  نزد  به مشارالیهایی که در  داده شده است که  یا  برسانند    فروشبه    التجارهبه حساب صاحب ماله 
عمادام   کاًل  آن  ینکه  ورشکسته  ی ها  تاجر  نزد  جزئًا  دی  موجودا  شخص  نزد  امانت    یگر یا  مزبور  تاجر  طرف  برایاز  باشد    یا  موجود  و  شده  گذارده  فروش 

 است. استردادقابل

باشد از طرف    پرداخته نشدهمت آن  ی است اگر ق  ن آن موجود یعکرده و    یدار یخر   یگر یبه حساب دکه تاجر ورشکسته    یی ها التجارهمال  -530ماده  
 است.  استردادقابل شدهیداریخر که به حساب او آن مال   یواال از طرف کس  فروشنده

بود معامله شده و به ه  فروش   یالتجاره که برااز مال  یا قسمت یهرگاه تمام    -531ماه   دار و تاجر ورشکسته  ین خر یب   یچ نحو ی به تاجر ورشکسته داده شده 
که در    یگر ین مال متنلق به دیع  ی بطور کلدار باشد و  یا خر ی نزد ورشکسته    ینکها قابل استرداد است اعم از    از طرف صاحب مال احتساب نشده باشد  

 است. استردادقابلنزد تاجر ورشکسته موجود باشد 

است به فروش    کنندهارسالامضاء    یا بارنامه که دارایحساب  صورت  یتاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از رو   یکه برا  یاالتجارهاگر مال  -532ماده  
الحساب  یرا که بطور عل  ی د وجوهیاست و استرداد کننده با  استردادقابل  529واال موافق ماده    شودیرفته نمیپذاسترداد    ینباشد دعو   یده و فروش صور یرس

 ه بشود به طلبکارها بپردازند. ید تأدی ها بان بابتیا از ا یه شده یره تأدیمه و غی ون و بیس یه حمل و حق کمیا مساعدتًا از بابت کرای گرفته 

گر که به حساب  ی د  یم شده و نه به کسیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیبه تاجر ورشکسته فروخته ول  یاالتجارهمال  یهرگاه کس  -533ماده  
 التجاره امتناع کند. م مالیتواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسل یاورد آن کس می اورد آن کس که به حساب او بیاو ب

 ورشکسته به تقصیر اجباری(: )   شودیاعالن مر یل ورشکسته به تقصی رد ذتاجر در موا -541ماده 

 بوده است.  النادهفوقاو   ید یبالنسبه به عا یام عادیه در ای مشارال  ا مخارج خانه ی یمخارج شخصکه محقق شود  یدر صورت  -1
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 ا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ی موهوم کرده که در عرف تجارت   یه خود مبالغ عمده صرف معامالتیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرما یدر صورت  -2
که دور از صرفه است بکار    یلی ا اگر به همان قصد وساینازلتر از م نه روز کرده باشد    یا فروشیباالتر    ید یخود خر   یرانداختن ورشکستگیتأخ  به قصداگر   -3

 گر باشد. یق دیا به طر یا صدور برات ی یاستقراضنکه از راه ید اعم از ا ی نما یل وجه ی برده تا تحص
 داده و طلب او را پرداخته باشد.  حی ترجن یر یبر سا  خ توقفی پس از تار از طلبکارها را  یک یاگر  -4

 اعالن شود:  ریبه تقصاست ورشکسته  ممکنل هر تاجر ورشکسته ی در موارد ذ -542ماده 

 النادهتنهدات فوقن انجام آنها آن یاو در ح یت مال یکرده باشد که ن ر به وضع ید تعهدات ی افت نمایدر  یو بدون آنکه در مقابل عوض یگر یاگر به حساب د -1
 باشد. 

 ن قانون رفتار نکرده باشد.یا 413او متوقف شده و مطابق ماده   یات تجارت یاگر عمل  -2
 نشده باشد(.  ین مورد مرتکب تقلبیدر ا   نکهیمشروط بر ا)  ...ب بوده ی ترتیا بی ا دفاتر او ناقص یقانون تجارت دفتر نداشته   یخ اجرای اگر از تار  -3

و  ان برده  یاز م  یق مواضعه و معامالت صور یا به طر یکرده و    یخود را مخف  ییدارااز    یا قسمت ی  دفاتر خود را مفقودهر تاجر ورشکسته که    -549ماده  
ون قلمداد  ی باشد مدیون نمیمد  قت یکه در حق  یزانی و قروض بطور تقلب به م  یی له صورت دارایا به وسیله اسناد  ین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیهمچن

 شود. یاعالم و مطابق قانون جزا مجازات م  ورشکسته به تقلبنموده است 

 گرفته است کاماًل بپردازد   تنلق که به آن   یمخارجو  با متفرعاتخود را   ونیه دیکلهر تاجر ورشکسته که   -561ماده 
ً
 د. ی نمایاعاده اعتبار م  حقا

ند و در هر حال  یمطالبه متفرعات و خسارات نما   ش از پنج سالیب  یطلب آنها شده است برا  یکه در ادا  یر یتوانند از جهت تأخیطلبکارها نم   -562ماده  
 هفت طلب باشد.  یش از صد ید ب ی شود در سال نبایکه مطالبه م   یمتفرعات

 ند: یتوانند اعتبار خود را اعاده نمایم  یخ اعالن ورشکستگیاز تار  در مدت پنج سالل پس از اثبات صحت عمل  یتجار ورشکسته در دو مورد ذ -565ماده 

ك شرکت  یب در مورد شر ین ترتی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد، ا  یتمام وجوهنموده و    یل قرارداد ارفاقیتاجر ورشکسته که تحص  -1
 شود. یت م یز رعا یجداگانه نموده است ن  یل قرارداد ارفاق ی ورشکسته که شخصًا تحص

 اند. داده تیرضاا به اعاده اعتبار او یکرده  یبر او را  ذمهه طلبکاران یتاجر ورشکسته که کل  -2
 شش ماه  یانقضا ست مگر پس از ید ممکن نی اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجد -573ماده 

اند  ت نکردهی ثی اعاده ح یی از جنبه جزا کهیماداماند انت در امانت محکوم شدهی ا خی یا کالهبردار یسرقت  ی که برا ی ورشکسته به تقلب و اشخاص -575ماده 
 اعاده اعتبار کند.  یتوانند از جنبه تجارت ینم

 یاسم تجارت
 کند.   یرا الزام ه ثبت آنیکه وزارت عدل یدر موارد مگراست  یار ی اخت یثبت اسم تجارت  -576ماده 

 ك باشد.یتجارتخانه خود انتخاب کند که موهوم وجود شر  یبرا ی اسم تواندینمك در تجارتخانه ندارد یکه شر   خانهتجارتصاحب  -577ماده 

را  ثبت  یاسم تجارت  -578ماده   اخود قرار دهد    یتواند اسم تجارتینم   در همان م ل  یگر ید  ع شخصیهشده  با اسم    شدهثبت  ی اسم تجارت   نکهیولو 
 باشد.  یکیاو  یخانوادگ

 است.  انتقالقابل ی اسم تجارت -579ماده 

 است.  پنج سال یمدت اعتبار ثبت اسم تجارت -580ماده 

 ی اشخاص حقوق
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ن خواهد کرد  یه معی که وزارت عدل   یخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصیا بشوند از تار یس شده  ی تأس   یرتجارتیمقاصد غ  یکه برا  ی الت و مؤسسات یتشک  -584ماده  
 کند. یدا می پ یت حقوق یشخص

 شوند. یم   یت حقوقیشخص یدارا اج به ثبتیبدون احتجاد و یبه محض ا  یو بلد یدولتالت  یمؤسسات و تشک  -587ماده 

عه فقط انسان ممکن  یکه بالطب  یفیافراد قائل است مگر حقوق و وظا  یشود که قانون برا  یفیه حقوق و تکال یکل  یتواند دارایم   یشخص حقوق   -588ماده  
 ذلك. ف ابوت، بنوت و امثال یآن باشد مانند حقوق و وظا یاست دارا

 در آنجا است.  یاست که اداره شخص حقوق یمحل یاقامتگاه شخص حقوق  -590ماده 

 . آنها در آن مملکت است اقامتگاهرا دارند که  یت مملکتی تابع یاشخا  حقوق -591ماده 
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 موفقیتی مهِم  نکات مهِم مهِم 
بدده  اختیدداربیافتددد ایددن اسددت کدده مددا اتفاق می به طور معمولآنچه    .)همچون تلفن همراه، تلویزیون و ...( در اطرافمان را کنترل کنیم  انگیزمسائل وسوسه* باید  

 آرید.یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماه  آخر، کّلی وقت کم می  .رویمَسمت  آنها می

کشددید. هرچنددد کدده بسددیاری از تی[ از آسایش دور باشید؛ ممکنه برخی از دوستانتوون رو از دست بدید؛ مجبور بشید شددب* شما ]برای موفقیت[ باید ]مدّ  بیداری ب 
 ... مردم حاضر نیستند چنین کاری را انجام دهند  

در  !ارتباطی دوری کنید. مراقب  دزدهددای زمددان باشددید ها از موبایل، تلویزیون و وسایلدر استراحت .استراحت دقیقه 5تا  4 مطالعه کنید سپس  دقیقه 45تا  30* 
  خواندنتان شود.تر از زمان  درس را شروع کنید، ممکن است زنگ  تفریح  شما طوالنی  کنندهفعالیتی سرگرمهای استراحت  بین  مطالعه، اگر  زمان

را نددرمش بدهیددد. سددعی کنیددد در ایددن بددازر زمددانی از   چشددمانتانو    گددردن،  هاشددانه،  انگشددتان،  هادسددت؛  راه برویدددهای استراحت  بین  مطالعدده: کمددی  * در زمان
  دوری کنید. های فکریفعالیت

 است. دقیقه  25ترین محیط، حداکثر  دّقت و تمرکز  انسان بر روی یک متن درسی،  * بدانید که حّتی در آرام

ت شددما را در دقیقه  5تا    4با فاصلۀ    ایمطالعۀ چهل دقیقه  4* یک مطالعۀ مطلوب  سه ساعته باید شامل   ای در میان آنهددا باشددد. ایددن روش، عددالوه بددر اینکدده دقددّ
ّ خود نگاه می

 شود از ن ر جسمی خسته نشوید.دارد باعث میباالترین حد 

و نهایتددًا رویاهایتددان را دنبددال کنیددد و یقددین  !زندگی کنیدددکنید؛ در رویاهایتان  مکتوب* یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سوی آن حرکت کنید؛ رویاهای خود را 
 داشته باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند.

شددود کامددل می 6ریزی کنید. مثاًل اگر مطالعۀ فصلی از کتدداب تددا بعددد از سدداعت رنامهب  های کتابترکیبی از ساعت و تعداد فصل* زمان مطالعۀ خود را به صورت  
 ، مطالعۀ خود را متوقف کنید.رسانیدن آن فصلتنها با به پایان

 ای از آن بنوشید ...گاه جرعهخواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگذارید و به یاد داشته باشید که گه* در هنگام درس 

مطلبددی کدده بددرای مطالعدده  همواره قبل از مطالعه، مقدار  درسی که باید خوانده شود را تعیین کنید و نه مّدت زمان  درس خواندن را. برای به پایان رسدداندن  مقدددار*  
 در عین حال، اهداف  غیر واقعی را هم برای خود در ن ر نگیرید.  !زده عمل نکنیدشتاباید  مشخص کرده

رتحرک ۀ سالم، یعنی فراهم* خوردن یک صبحان  ها!ترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در پ 

ندخوانی )روزنامه* یکی از تکنیک خوانی(، موضوع را به سرعت مطالعه کرد. این کددار بدده ایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از خواندن  دقیق است. ابتدا باید با ت 
ندددخوانی )روزنامددهزمینددۀ مناسددبی بددرای درس آوری کددرده و پیشکند تا اطالعات  شاخص را جمعما کمک میذهن ش خوانی(، را ایخواندددن  مددؤثر فددراهم آوریددد. ت 

رفًا تمرینی است که برای مؤثرنمی نساختن  مطالعه به کار گرفته میتوان جایگزین مطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، ص  دخوانی بایددد از انگشددتان خددود شود. در ت 
 کمک بگیرید و به چشمان  خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقیب کنند.

 هایتان را کوچک شمارند دور شوید.* از افرادی که سعی دارند بلندپروازی

کردن  نکات مهددم، تددأثیر بسددزایی ت را ثبت کنید. یادداشتکند تا تأثیرات  آنچه در جریان مطالعه گذشته اسبرداری در جریان مطالعه، به شما کمک می* یادداشت
  کند.فراموش می  پس از یک روزدر تثبیت  آن در ذهن دارد. به یاد داشته باشید مغز حدود هفتاد و پن  درصد  آنچه را که فراگرفته  

کنند به این دلیل اسددت کدده: ایددن رؤیددای دیگران رؤیای شما را تأیید نمی* شما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شما برای شماست ... اگر  
 .کنندآنها نیست و آن را درک نمی
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د. همانا که داشددتن آرزوی * اگر انگیزر مطالعه و درس خواندن به اندازر کافی جذاب نباشد یقینًا با جّدیت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تصور کنی
 ای استوار به مطالعه ادامه دهی.ای برای این خواهد شد که با ارادهزهبزرگ، انگی

گیددرد. ایددن گفتدده، محور است.« به عبارت دیگر، متن قددوانین و آرای وحدددت رویدده، مددورد  سددومل قددرار میگفتند: »آزمون وکالت یا قضاوت َنص* از قدیم به ما می
کنند. یک داوطلب ناچددار اسددت بددرای فهددم افتند و صرفًا به متن قوانین اکتفا میطلبان در دام این معنی میای از داودهنده است و متأسفانه عدهتاحدودی فریب

 حجم و جزوات را نیز مطالعه کند.های کممبعاد یک مادر قانونی، عالوه بر متن ساده قوانین، کتاب

کیلددومتر  20ها کیلددومتر و شددب 10ها گویددد: مددن صددبحدترین دوندددر جهددان شددود. او میاش توانست بزرگترین، سریعترین و با استعداای با برنامۀ تمرینی* دونده
عّلت اینکدده  کنم.روز در سال این کار را می 365برنامۀ تمرینات  من ساده است، ولی من  اش خیلی ساده است، گفت:َدَوم. وقتی به او گفتند که برنامۀ تمرینیمی

 .توانند این برنامۀ ساده را دنبال کنندای دارند، بلکه آنها نمیرسند، این نیست که برنامۀ سادههایشان نمیخواستهها به  بعضی

نباید به صورت خمیده و یا مایل به سمت طرفین مطالعه نمددود؛ سددتون فقددرات بدده هنگددام  .کنند بسیار مهم است* وضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می
ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت نماییددد تددا از رکددود خددون در پاهددا های استراحت چشماید راست باشد. باید ضمن مطالعه و در وقتمطالعه ب

 .رسدشود و خستگی زودتر فرا میمطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایی  کتاب تأمین نمی جلوگیری شود.

ات بدددهی، چرایددت بایددد در ات ایجاد کنی، باید دلیلی داشته باشی و برای اینکه بخددواهی تغییددرات ضددروری را در زندددگیبخواهی اصالحات  مهمی در زندگی* اگر  
تمددادی ... بددروی و بددروی و های مبخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقدام  الزمی به هیجان آَوَرد. تو بایدبخواهی که بلند شوی، و بددرای سددالن رت انگیزه

 بروی و بروی ...

ون داره! اینددایی کدده * بد نیست که یک همراه  موفقیت پیدا کنید. مثاًل یه دوستی که هدفش قبولی در آزمونه و به اندددازر کددافی انگیددزر قددوی بددرای قبددولی در آزمدد 
تونن باهاش درد دل کننددد. کدداًل زنه و بعضی اوقان هم میهای سرشون داد میقعده و یه موَرن یک حریف  تمرینی دارند که بهشون انگیزه میباشگاه  ورزشی می

 ها و اشتباهاتتان صحبت کنید.  تان راجع به مخمصهمهم هستند. با همراه  موفقیت –یعنی خیلی    –نشینا و معاشران خیلی  دونید که هماین رو می

شددود کدده یدده نفددر هایی که مطرح میآید؛ نباید در انت ار کسب نتای  آنی باشیم؛ این داستانمی های خوب به دستکوشی، ن م و عادت* موفقیت در سایۀ سخت
 فودی نیست!شبه میلیاردر شده، یک در میلیونه! و موفقیت، مایکروویوی و فستیک

 شود.میها رو متنوع بخونید مثاًل در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول  * درس 

نس می* کتاب  قانونی را که با آن کار می دونم کدده کند )مثاًل من مددیشده را نیز حفظ میگیرید هرگز عوض نکنید چون ذهن شما تصویر  صفحات  مطالعهکنید و ا 
کنه! یه پیشددنهاد  دیگدده: کنه معجزه مینمیدر آزمون کار  حاف ۀ علمی، وقتی که حاف ۀ تصویریتوی قانونم مادر فالن در باالی صفحه َسمت  چپه! این مزیت  

 استفاده کنید. dotic.irاز مجموعه قوانین »معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری« به نشانی  

 * دو راه  مفید برای مواجهه با صداهای مزاحم هنگام مطالعه وجود داره:

ک پخددش ها همشبیه  صدایی که توی این تلویزیون قدیمی -« White noiseالعه: صدای »یک: استفاده از صدای »نویز سفید« هنگام مط زمددان بددا دیدددن َبرفددَ
گیرها )محددافظ گددوش(: بددرای رفددع عامددل صدددای محددیط، صددداگیرهای اسددفنجی  خوندن پخش کنید. دو: گذاشتن  گوش رو دانلود کنید و موقع  درس   -شد  می

 ن یره.گیره و بیقابل تهیه هستند و داخل َمجرای گوش قرار می  هاقیمتی در داروخانهکوچک  ارزان

کددردن سددر و گددردن و های کتدداب کدده هنگددام مطالعدده از خمهدداتون رو حتمددًا سددیمی کنیددد کدده باهدداش یددک سددال َکَلنجددار نریددد. از نگهدارنددده* جددزوات و کتاب
 های مختلف در بازار موجوده.  ها با جنسBook Holderکند استفاده کنید. این هایتان جلوگیری میداشتن  چشمنگاهپایین

 گه! همرنگ  جماعت شدن افتخاری نداره! * همیشه اوون آدمه باش که نه می
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ْن لَ 
َ
الا َما َسَعی« و ای* اگه تا به حال به جایی نرسیدید دیگران را مقصر ندونید چون »َوم ْنَسان  إ  ْْل  نا َسعْ یتالش  او ننکه برای انسان جز حاصل  یَس ل 

َ
ه  َسْوَف یست »َوم

 ده خواهد شد.یجۀ[ کوشش او به زودی دیَری« و ]نتی

 شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتم!گویند چیزی تبدیل به عادت نمی* روانشناسان می

 و البته کار زیاد!  –دن است * موفقیت  واقعی و ماندگار، نیازمند کارکر 

خواهنددد. آنهددا هدفشددان را روی کاغددذ داننددد کدده چدده میداننددد کدده کددی هسددتند و میهای خیلی روشنی دارند. آنهددا میگه: »افراد موفق هدف* برایان تریسی می
 !«کنند. از ن ر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال استریزی مینویسند و برای رسیدن به آن برنامهمی

هددا کدداماًل غیراسددتاندارد و در شه چددرا کدده سددؤاالت ایددن آزمونتون خراب میهای آزمایشی  مؤّسسات شرکت نکنید چون روحیه* یه چیز دیگه هم بگم: در آزمون
 ارتباط با آزمون اصلی است.اغلب موارد بسیار دشوار و بی

 انگیزند.ها و رویدادهای شگفتیزند اما افراد قوی، خود آفرینندر معجزهها و رویدادهای شگفت انگاراده همیشه منت ر معجزه* افراد سست

سوره طالق( من ور از »توکل« سپردن کارها به خدا، اعتماد بر لطددف  اوسددت زیددرا »توکددل« از مددادر  3* و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد )آیه 
گاهی  فزون ،اعتماد بر دیگری کردن است. بدیهی است هر قدر وکیل»وکالت« به معنای انتخاب  وکیل نمودن و   تر داشته باشددد، شددخص  موکددل توانایی  بیشتر و آ

العدداده احسدداس کنددد، آرامددش فوقاش نامحدود است، هنگامی که انسان، توکل بددر او میپایان و تواناییکند و از آنجا که علم  خدا بیاحساس  آرامش  بیشتری می
َبسددا َبسا چیزی را خوش نداریددد و آن بددرای شددما خیددر اسددت، و چهگه: »و چهسورر بقره می 216آنکه حتی اگر از بدی هم بر او برسد »خیر« است. آیۀ   کند چهمی

ر رعد رو همیشدده گوشددۀ سور  28دانید.« و در آخر هم آیۀ داند و شما نمیچیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا ]مصلحت شما را در همۀ امور[ می
 گیرد.«ها تنها با یاد خدا آرام میکنه: »و دلتون بازی میذهن داشته باشد که با دل

ّ رسانه
کنه و این َسّمه! و این رو بدونیددد کدده خونید بذارید کنار! چون بخشی از ظرفیت  ذهن  شمار رو اخبار اشغال میها رو در مّدتی که درس میدر پایان اینکه کل 

کنن و هایی که روی حوزر رشد  فددردی کددار مددیها، رؤیاها و بلندپروازی  ما نداره! البته استثنائًا رسانهدرصد از کّل اخبار هیچ اثر شخصی روی زندگی ما، یا هدف  99
 های مالکریمی رو دنبال کنید!رسانه

 

نفس بددهخددواهیم اعتمادمددان را در بخشددش بدده دیگددران متمرکددز کنددیم. اگددر میهای دستیابی به اهداف این است که انرژی: از بهترین راهیه توصیۀ ُمخلصانه
ا القددا هددا ر خواهیم بایددد در شددخص  دیگددری ایناندیشی میمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتخودمان بیشتر شود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

. این »اثر دیگران« است بددر زندددگی مددا! اثددر  مددوجی  کمددک بدده دیگددران و خواهیم برای دیگران هم بخواهیماگر موفقیت را برای خودمان میکنیم و  
یکددی از تأثیرگددذارترین  دوستی« خواهیم بود. وقتی هددم آمددوختیمترین ذینفع این »نوعمان به آنها این است که خودمان بزرگبخشیدن  سخاوتمندانۀ وقت و انرژی

ایم. اثددر دیگددران یعنددی اینکدده اگددر باشد، لذا با بهبود وضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی تغییر دادهها بر زندگی هر کس اطرافیانش میبخش
باا نوشاتن مطلبای درباار  ایان جازوه، یا  دیه کنممن به دیگری هدوستم جزور حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه کند،  
ه  دیگران را تشویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامنه و اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییددر  مثبددت را احسدداس کننددد. مددن متوجددّ

ام را روی بخشش به دیگددران متمرکددز کددنم. اگددر ایددن جددزوه بدده تددو خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستشده
 حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.  کمک کرده اوون رو برای پن  نفر بفرست؛ چون بدون  تو
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ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک بااه دیگاارا  و تأثیرگااذاری باار زناادگی   !  60پَرتِ متولدِ دهۀ  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس

هااایی را کنم تا روشتالشم را می ۀ ی زیادی دارم. البته همهایم با دیگرا  عالقهگذاشتن آموختهت. به یادگیری و اشتراکآنهاس

کنند یاد بگیرم و بعد از افزود  تجربیات خودم، آنها را به دیگرا  هم انتقااال باادهم. در که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک می

ماان بااه ایاان جملااه  های روا « متفاوتم!نویسی« و »به کار برد  مثالرشتۀ حقوق با روش »ساده حوزۀ آموزش و نویسندگی در 

 یابند.« خواهی باید به دیگرا  کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دستایما  دارم: »اگر موفقیتِ بیشتری می

ه قدرار دهیدد؛ هدم بنویسدید، عبارتهای خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک بده  از امیر )ع( نقل است: »نوک  قلم هدای اضدافی را حدذف و اصدل  سدخن را مدورد توجدّ
ل  ضدرر و زیدان را نددارد«؛ انتخداب  قلدم، چیدنش و آمادهبپرهیزید از زیاده

جویی  سدازی ایدن جدزوه بدا هددف  صدرفهروی و مصرف  بیش از حد که امدوال  مسدلمانان، تحمدّ
چنانچه احتمااًل از سهولت  استفاده از مجموعه کاسته شدده، خواننددگان عزیدز مدن را ببخشدند و همچندین شدایان ذکدر اسدت   حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم

 mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شددید؛ از طریدق ایمیدل قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده  اگر در حین مطالعه با موارد سهوکه:
، کتداب »حقدوق تجدارت در ن دم دکتر تدوکلی«آقای  تجارت»مختصر حقوق  از کتاب نوشتههای این از قسمت  در میان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگارش بعضیبا ما  

 omid_mollakarimi: اینستاگرام         1402 روزرسانی:به آخرین .ایمکمک گرفته«  تجارت دکتر پاشاییو کتاب »حقوق   تطبیقی دکتر علی فالح«

ارشد شدم؛ البته بایددد بگددم کدده یدده کددار  ثابددت هددم های حقوق وارد دورر کارشناسیآموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداستان نویسنده: 
دم دسددت  آخددر بعددد از دریافددت مدددرک گددرفتم. رفتدده رفتدده بدده ایددن نتیجدده رسددیدم کدد داشتم که ماهانه یه حقددوق  ثابددت از اوون می ه اگدده بخددوام اینجددوری ادامدده بدد 

هددا خوام یه کارمند  سطح  باال توو یه اداره بشددم کدده نهایتددًا یدده حقددوق خددوب دریافددت کددنم. شدداید بددرای خیلیارشد و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارشناسی
دیدم. همیشه دوسددت داشددتم مثددل سوب بشه اما من رسیدن به یه حقوق  ثابت  خوب رو مطلوب نمیرسیدن به یه حقوق  کارمندی  خوب نقطۀ اوج  آرزوهاشون مح

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کمال  رضددایت از مفیددد بددودن  خددودم یدده نفددس عمیددق بکشددم و بگددم قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت
ذات  زندگی  آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یا همون »صبح به صبح کارت زدن توو یه محددیط اداری« فددراری   »تونستم!«. از این فیلما که بگذریم

ایددد ین اشتیاق  سوزان بباشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوق  ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول فروردین شروع کنم به خوندن! البته ا
خوای بشینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صددد اّول  اّول توو خود  آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کار  ثابت داری، می

مرًا شانسی نداری!« اطمینان نکنن و نهایتًا سه هزار تا َور میو ده  هزار تا شرکت می داشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کددردم دارن و تو بدون  سهمیه ع 
رم؛ البته قبلشددم از خددانوادهکه اّول فروردین »بسمه ام خواسددتم کدده تددوو ایددن مسددیر کمکددم کددنن و ایددن هشددت مدداه یدده کددم توقددع و الله« بگم و با همۀ توانم پیش ب 

ام ده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجود  تمام  ترسی که از شکست داشددتم، از تصددمیمای رو آغاز کر انت ارشون رو از من کم کنن. من ریسک  شیرین  بلندپروازانه
گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهّیه کن و ی خدا اوومد توو ذهنم که میراضی بودم!«. جملۀ یه بنده

ت یددا سینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلسی! منم بدون معّطلی، رفتم یک سنجاقر یقین داشته باش که به ماشینه می های کددانون همیشدده روی کدد 
ومد. مثاًل با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه سدداعت  های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکمانتوشون می ا 

شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان داشتم اگددر   ۱۱تونی با نگهبان  مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می  ۶ اوونجا تا  کار  
سرا«. خومند میامروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میور شیرین  اوون زحمات بهره سر، ی  شحالم از اینکه که امروز که ایددن مددتن شم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع الع 

خددوام متددنم های حقوقی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمددی« رسددیدم و میرو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامی  آزمون
 رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«

 مالکریمی  امیدموفقیت  تو؛  امیدتان هستم. به انت ار  خواندن  داستان  موفقیت چشم 
 ان است.( ی ان گفتار ما: حمد و سپاس مخصو  پروردگار جهان ی )پا 
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