
 

 تجارتجزوه حقوق 
 دکتر امید مالکریمی 

 )و عضو هیأت علمی مدرس دانشگاه ،(وکیل پایه یک دادگستری

 به کوشش انور یوسفی
، آموزشی مؤسساتمار زیاد و همچنین ُش حقوقی  بازارِ موجود در آشفته یهاکتاب در انبوهِ  َشنهای حقوقی قبول بِ خوان در آزموناز اوونهایی که میبسیاری  

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

 ۱۳۹۷ یختا تار قانون صدور چک اصالحات  ینآخر الَمَثل در این جزوه، محتوا کامًال بروز شده است فی. های حقوقی، کافی استخاص، برای آزمون
 یاتاز عمل یتبه شکا یدگیاالجراء و طرز رسالزم یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهییناصالح آآورده شده است؛ همینطور مقررات مربوط به اجرای چک که در 

وقتی با تمام وجود و از درون، چیزی را «نوشتۀ پائولو کوئیلو: » کیمیاگر«) اصالح گردیده، اضافه شده است. یه تیکه از کتاب ٧/١٢/١٣٩٨(مصوب  یاجرائ
جود دارد، هر دهند تا خواستۀ شما را اجابت کنند. آرزوها زباِن خداوند هستند، در این جهان حقیقتی بزرگ وخواهید تمام کائنات دست در دست هم میمی

گیرد و تو مأموِر انجام زند و وقتی چیزی را از ته قلبت بخواهی آنگاه این خواستۀ تو از وجود این جهان سرچشمه میکس که باشی یا هر عملی که از تو سر می
 خواستم بگم که اگر این جزوه به دست شما رسیده، حکمتی در آن است! » شویآن می

 

 
 

  

 �ند� �و�و�ند � ق�م و آ��ه �ی 
هـای وکالـت، های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ شوِق برای قبولی در آزمونموفقیت در آزمون

معجـوِن جـادویی یـا . این موفقیـت هـیچ ُرباید، دِل هر حقوقی را میارشدقضاوت و کارشناسی
بـه  تجـارت ترین جـزوۀ حقـوقترین و سادهفرموِل سّری ندارد! این نخستین بار است که کامل

موفقیت شـما  -انگیز اما شگفت -صورت رایگان قابل دریافت است. این جزوه به روشی ساده 
 ی است!کافبرای 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 تعویض مینسخۀ موجود در وببا توّجه به تغییرات قوانین، 

 ٩٩  پا��زآ���ن �وزرسا�ی ��وه: 
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 این جزوه است! بودید دنبالش که یانگیزحیرت
ی ایـن درس در سـاله! بـا توّجـه بـه تـدریس چندینهقضـاوتارشـد و قـوقی مثـل وکالـت، های حس در همۀ آزمونوترین در مهماز  ،تجارتکیه که ندونه درس حقوق 

فهم دسترسـی نداشـته و های مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبـع جـامع و سـادهدانشگاه
ِت منابع می ه شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشـیند و مطالـب طوِر کاملی رو تهیه کنم کشوند کتاِب جزوهبعضًا درگیر َتَشتُّ

الخصـوص علیارشـد و ی ایـن جـزوه بـه دانشـجویان دورۀ کارشناسـی و کارشناسیبه نحوی تدوین شود که نظِم منطقِی اوون به سـردرگمی تبـدیل نشـه. مطالعـه
هـا جـزوۀ َسـُبک و شود. ضمنًا باید بگـم: دهتوصیه می اسی ارشد، وکالت، قضاوتهای کارشنمانند آزمون قیهای تخصصِی حقوداوطلبان شرکت در آزمون
) بگیریـد mollakarimi.irwww.دم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم (انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میرواِن حقوقی که به طور شگفت

 کنید!به جزواتم اعتیاد پیدا می و مطالعه کنید
) اینه ... آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا، ،حقوق مدنی سایتم (مثِل جزواِت شده در وبتمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته

آموزش و نویسندگی در رشـتۀ  که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن سایِر گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدِف من است که متفاوت باشم و در حوزۀ
هـایی رو کـه بـا یـه ویژگـِی خوِر توّجه باشه. حتمـًا دیدیـد آدمهام مثِل گاِو بنفش باشه که واقعًا در خوام نوشتهحقوق، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می

و » نویسـیساده«خـوام بـا زنن یا یه مدل موی خـاِصّ خودشـون رو دارن؛ مـن هـم میدن؛ مثًال عینک زرد میفرد نشون میخاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه
توّجـه باشـه. خوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبیام. مِن کمترین میفهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بهای سادهآوردِن مثال

هایی که به رایگان در دسترس دانشـجویاِن جزوهرو در » بودنمتفـاوت«من این ». بودنهکلید موفقیت، متفاوت«ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشهنمی
 .، نشون دادمحقوق گذاشتم

 با توّجه به سرفصلو حّتی  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت 
ً
، بـه روز های جدیـد و آخـرین تغییـرات قـوانیناین نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه می
ً
. ضمنًا ما کارگاهی رو در دست دارید بهتره مجددا

) و تلگــراِم مــا ar@vekalatyتونیــد اینســتاگرام (اســت کــه می» کارگــاه تولیــد محتــوای حقــوقی«هاســت! اســِم کارگــاِه مــا، داریــم کــه متفــاوت از بقیــۀ کارگاه
)@omidmollakarimi مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگـم کافیـه نـام و نـام خـانوادگِی به رایگان ) رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو

مّطلعتـون  شهجزواِت جدیدی که نگارش میاز آخرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و  کنید تا اپواتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥خودتون رو به فارسی به شمارۀ 
 کنیم.
برداری از تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشـته و تکثیـر و نسـخه معلم (امید مالکریمی)ها و مؤسسات آموزشی توسِط : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

گارنـده، سپاسـگزاِر خواننـدگانی خواهـد بـود کـه نظـرات، ن آور اسـت.باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضـمانمجاز می» تنها با ذکر منبع«و  آن، بدون قصد سودجویی
 بیان فرمایند.» mollakarimi.omid@gmail.com«یا ایمیل  طریق واتساِپ فوقپیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از 

 مقدمه
 تجارتای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق را آموزش خواهیم داد به گونه تجارت صورت چریکی، کِلّ حقوقبه 

مـا اوون  !قورباغـه را ببوسـید کنیم کـه ایـنهای ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میاگر بدون مثال
گـرفتیم مون میهای ایشون رو دسـتکردند. وقتی کتابرو معرفی می (استاد عزیزم!) دکتر اسکینیامون بهمون کتابای قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استاد

شدیم؛ البتـه بایـد گفـت کـه رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیحقوقی مواجه می سلمبۀ چِقرِ صطالحات قلمبهسری ابا یک
دونستیم و یکی باید اّول بـه زبـوِن داسـتانی و بـا فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیهای دورۀ کارشناسی نمیمشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سال

، »های اجتمـاعیشـبکه«های اخیـر کـه شـد! در سـالگفت و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو میهای روشن برامون قّصه میالمث
گرامی بـرای اوونهـا تـدریس کنـه! ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستا ها و هشتادیها، دهه هفتادیادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکه

 ،البته بگـم کـه حقـوق مـدنی دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم میرو به طور کامل می تجارت؛ خالصه اینکه، »گوییساده«اصًال هنِر معّلمی یعنی 
 ام.گفتهو همینطور دروس دیگه رو هم با همین روش  ، آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

 !؛ �قد�م � ��نامان� �قد�م �شده ا�ت حال � � آنو ��س �قد�م � �مام �سا�ی � �� م� وھ�ه اول �قد�م � �در و ما� ��
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 فصل اول: تاجر و اعمال تجاری
 !تا خودتان را َگرم کنید ای شروع کنیمگزینه ٧خواهیم با یک تسِت کنند میبر خالف همیشه که موضوع را با تعریف شروع می

 ؟ناصحیح نیست (صحیح است)کدام فرض از حیث صحت 
 مقررات اسناد تجاری. مگراست  تاجرتمام مقررات حقوق تجارت راجع به  ×
=  شرکت ٢ها: ق.اجرای سیاست+  شرکت ٧ق.ت: ( ِقسم است. ٧شده در حقوق تجارت (و نه قانون تجارت) بر های تعریفشرکت ×

 )شرکت ٩حقوق تجارت: 
 الفاظ تاجر، کاسب و بازرگان یکی نیستند. ×
 صحیح است.)» داللی حتمًا تجاری است«ها غلط است اما این جمله: دالل حتمًا تاجر است. (این گزینه هم مثِل باالیی ×
 دارد. (این هم غلط است چون مالک، امرار معاش مستمر است.)» شغل معمول«تکرار عمل مالزمه با  ×
 )فاقًا داره!با تصدی ندارد. (این هم غلطه چون اتتکرار عمل مالزمه  ×

 کاری. (این گزینه صحیح است.)العملبه نام و به حساب خودبودِن عمل تجاری شرِط تاجربودن است حتی در داللی و حتی در حّق 
 اجر!ست به نام ت؛ به عبارتی همه چیز در حقوق تجارت در رابطه با شخصی»تاجر«حقوق تجارت در یک کلمه یعنی 

 
 تا تجارت داشتیم: ٤ما در کارشناسی 

 ) ق.ت ٤١١تا  ٣٣٥و  ١٩تا  ١؟ (مواد کیست (شخص حقیقی) تاجر .١
 )الیحه اصالح ٣٠٠تا  ١مواد و  قانون تجارت ٢٢٢تا  ٩٤مواد +  قانون تجارت ٢٠ماده ( ؟چیست های تجاری)(شرکتتاجر  .٢
شد. در واقع رابطۀ َاسنادِی تجار با هم رو بررسی کردیم. البته قبلش باید بررسی با همدیگر  (اعم از حقیقی و حقوقی) تجار روابِط  .٣

قانون صدور چک +  ٢٣تا  ١ق.ت +  ٢٣٤تا  ٢٢٣اسناد تجاری (مواد  م.شیتونستیم وارِد رابطۀ آنها بشناختیم تا میتجار رو می
 )١٣٩٧ای ماده ١٠اصالحیه 

ق.اداره تصفیه  ٦٠تا  ١مواد و  قانون تجارت ٥٧٥تا  ٤١٢مواد ( ا بررسی کردیمر  اعم از حقیقی و حقوقیتاجر (ورشکستگی)  بیمارِی  .٤
 )امور ورشکستگی

های وکالت و آزمونبه عنوان یک قانوِن عاِم تجاری در ارتباط با  »قانون تجارت«تمام مقررات با این جزوه چی دیگه بخونیم؟  •
های آن (مصوب نامهقانون خاص راجع به دالالن و آیینو  قانون تجارتتر، عالوه بر برای تسّلط کاملاست. مهم  قضاوت و ارشد

 قوانین خاص ذیل بسیار اهمیت دارد: )١٣٩٧قانون صدور چک (با اصالحیۀ و  )١٣١٩و  ١٣١٧

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

٤ 
 

 
تونه خیالتون رو از جزوه میتونیم بگیم تا حدود خیلی زیادی این البته ما سعی کردید تماِم موارِد مهِمّ این قوانین رو در این جزوه بیاریم و می

تونه هم موجوده که می» خاص مرتبط با حقوق تجارت ینقوان«سایت با عنوان البته یک فایِل جدا در  !متفرقه راحت کنهمطالعۀ قوانین 
 کمکتون کنه!

 قرار دهد. معامالت تجارتیخود را  شغل معمولیطبق این مادۀ تاجر شخصی است که قانون تجارت):  ١عریف تاجر: (مادۀ ت
 + شغل معمولی + عمل تجاری + به نام و حساب خود + به قصد انتفاع کسی=  باشد حقیقیتاجر اگر  •
 + شغل معمولی + عمل تجاری + به نام و حساب خود + به قصد انتفاع شخصی=  باشد حقوقیتاجر اگر  •
برای تاجرشدن، عمل تجاری شرط  .فرموِل باال الزم هست ولی کافی نیست »تاجِر حقوقی«با هم ظاهرًا تفاوتی ندارند ولی در رابطه با  

حقیقی و اعم از همه (برای  اصوالً الزم نیست عملیاتشون تجاری باشه! پس  »های سهامیشرکت«گفته  ۀ اصالحالیح ٢است. مادۀ 
اصًال جوهِر اصلِی تاجر، انجام عمل تجاری است که هر شخصی  شرطه به غیر از شرکت سهامی. برای تاجرشدنعمِل تجاری  حقوقی)

م دهد تاجر است حتی کسبۀ جزء اعم از حقیقی یا حقوقی اگر عمل تجاری را به شکل معمول، به نام و حساب خود، به قصد انتفاع انجا
 ند.های سهامی که به هر حال تاجرند، حتی اگر هیچ کدام از آن شرایط را نداشته باشمگر شرکت

 های تجاری) باشد.تاجر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت 
  با همان فرمول مادۀ » کسبه«اند. پس متفاوت» ورپیشه«و » گرصنعت«اند و با همگی مترادف »بازرگان«و » کاسب«، »تاجر«الفاظ

مبلِغ دریافتِی  و میلیون تومان و کمتر ١٠ یدر کار تولید  سالیانۀ آنها میزان فروش؛ حال اگر قانون تجارت حتمًا تاجرند ١
آیند و چنانچه بیشتر باشد، کالن و کل به شمار باشد، کسبۀ جزء به شمار می میلیون تومان و کمتر ٥ در کار خدماتی ساالنۀ آنها

یک تاجر ُخرد به کسبۀ جزء صرفًا به خاطر اینکه  !تاجرسازاست و نه  سازجزء و ُکلصرفًا  سالیانه میزان فروشآیند. پس می
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شدن معاف هستند آیند از تکالیف تجار مانند داشتن دفتر تجاری مثل ثبت نام در دفتر تجاری و مشمول ورشکستگیشمار می
 (معاف هستند یعنی مختار هستند).

  برای اشخاص و همچنین الزامی  شخص تاجر تلقی گردد، الزم نیست که اسم او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد آنکهبرای
 شود.تاجر به داشتن کارت بازرگانی نیست؛ همین که شغل معمولی یک شخص اعمال تجارتی باشد، تاجر تلقی می

  آن است که محل اصلی درآمد شخص، اعمال تجاری باشد. بنابراین اگر شخصی در مشاغل متعدد » شغل معمولی«منظور از
محل اصلی درآمد شود که یرتجاری باشد، در صورتی این فرد تاجر محسوب میشاغل باشد که برخی از آنها تجاری و برخی دیگر غ

 او از اعمال تجاری باشد.
 های سهامی که حتی ی مانند: شرکتیانجام معامالت تجاری  باید شغل معمولی شخص باشد، مگر در موارد استثنا االصولعلی

 شوند.وب میاگر شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار ندهند، تاجر محس
 »شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.ل.ا.ق.ت: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می ۲مادۀ «
 شود.تاجر نباید لزومًا در تجارت مباشرت داشته باشد، اگر اجیر و کارمند هم بگیرد تاجر محسوب می 
  اعمال تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد، نه آنکه اعمال تجاری را برای اینکه شخص تاجر تلقی شود الزم است که حتمًا

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

 شود.باشد، چنین شخصی نیز تاجر محسوب می
 معیار تشخیص تاجر:

طبق این معیار، شخصی تاجر است که اسم او در دفتر ثبت تجاری ثبت شده باشد. بر اساس این معیار، در مرحلۀ معیار شخصی:  .١
شود. به عبارتی دیگر طبق این به عنوان اعمال تجاری پرداخته میشود و در مرحلۀ بعد به بررسی معامالت او اول تاجر تعریف می

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

این معیار، در مرحلۀ اول دهد، بر اساس شود که اعمال تجاری انجام میطبق این معیار، شخصی تاجر شناخته می معیار نوعی: .٢
، بر شودشود و در مرحلۀ بعد، هر شخصی که اعمال تجاری انجام دهد، به عنوان تاجر شناخته میاعمال تجاری شناسایی می

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

قانون تجارت معیار شخصی را  ٣قانون تجارت معیار نوعی را برای تشخیص تاجر پذیرفته است، اما در مادۀ  ١در حقوق تجارت ایران مادۀ 
 است؛ به عبارت دیگر حقوق تجارت ایران برای تشخیص تاجر هم معیار نوعی و هم معیار شخصی مورد قبول است. یرفتهپذ
 :یعمال تجار أ

 مختلط است؟ یا یموضوع یا یشخص یستمبر س یمبتن یرانحقوق تجارت ا یا: آسؤال
مختلط، هم شخص بازرگان  یستممالک است و در س یاعمال تجار  ی،موضوع یستمشخص بازرگان مالک است. در س ی،شخص یستمس در

 ٢در ماده  یاعمال تجار  یرااست ز  یموضوع یستمبر س یمتک یرانحقوق. تجارت ا ی،. بنا بر نظر اقو باشدیمالک م یو هم اعمال تجار 
 داشته باشد. یقلمداد شده است که اشتغال به اعمال تجار  یق.تجارت تاجر کس یک هاند و در مادق.تجارت احصاء شده

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

: اشتغال به امر ٢است: بند  مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ۱۵مادۀ 
 »تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.

های قانون نظارت بر رفتار قضات: مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات ١٧مادۀ  ٢ بند
اساسی یا ) قانون ۱۴۱زمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (ـ اشتغال هم۲ شوند:درجه هشت تا سیزده محکوم میانتظامی

) ۱های تجاری موضوع ماده (، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طالق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتیدادگستر  یرسمکارشناسی 
 »قانون تجارت.

اند، مانند کارمندان دولت که از به موجب برخی از مقررات، بعضی از اشخاص از اشتغال به برخی امور تجارتی منع شدهممنوعیت نسبی: 
 اند.باشند، ولی از انجام اعمال تجاری دیگر منع نشدهمی کاری منعالعملحق

 
 اعمال تجاری:

 گیرند.یشود، که مشمول حقوق تجارت واقع شده و در حقوق تجارت مورد بررسی قرار ماعمال تجاری به اعمالی اطالق می
 انواع اعمال تجاری:

 اعمال تجاری بر سه نوع است:
، دسـتۀ اّول خود بر دو قسـم اسـت باشـنداین اعمال توسط هر شخصی انجام شود، تجاری می : الف ـ اعمال تجاری ذاتی یا مطلق

؛ دسـتۀ دوم أعمـالی هسـتند کـه تصـدی آنهـا و نـه أعمالی هستند که خود آن أعمال صرفًا تجاری است و نه تصدی آنها (اصل بر این اسـت)
 :(استثناء) اندخودشان تجارِی ذاتی

 گردند و از قرار ذیل است:انجام بدون اینکه نیازی بدون تکرار باشد عمل تجاری قلمداد می محضاعمالی که به قسم اول:
 »ق.ت ٢مادۀ  ١بند «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:  .١

 ندارد مگر اینکه میزان تصرف به حّدی باشد که اضافه ارزش حاصـل  شده عمومًا تأثیریتصرف در ماِل منقوِل تحصیلتصرف یا عدم
ها دیگر با عمل تجاری و تاجر مواجه نیسـتیم بلکـه بـا صـنعت و ناشی از آن تصرف یا صنعت یا پیشه مشخص باشد که در این حالت

 اری، خیاطی، کفاشی و ...نجمثل  ور انجام داده است؛گر یا پیشهعتای که صنپیشه
 گر کسی یک متر چرم بخرد و آن را تبدیل به کفش کند و بفروشد ...سوال: ا 

 (غلط) . عملش تجاری ذاتی است ولی تاجر نیست.١
 (غلط) . عملش تجاری ذاتی است و تاجر است.٢
 (غلط) تواند تاجر باشد.عملش تجاری ذاتی است و می. ٣
 (صحیح) گری است.. عملش صنعت٤
 
 آید، خرید مال منقول شود، بلکه آن چه عمل تجاری به حساب میبیع (فروش)، اجاره و رهن مال منقول عمل تجاری محسوب نمی

 است. فروش یا اجارۀ آن قصدبه 
  شـدن برای تجاری تلقـی شدهتحصیل ماِل » قصد فروش یا اجاره«وجود خرید یا تحصیل مال منقول، تجاری تلقی گردد،  آنکهبرای

 عمل تجاری است، ولو اینکه منتقل نشود. به قصد انتقالِل منقول تحصی موضوعیت دارد حتی اگر نفروشد یا اجاره ندهد.
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  بعـدًا چنـین قصـدی حاصـل شـود.  آنکـهقصد فروش یا اجارۀ مال منقول باید مقارن خرید یا تحصیل مال منقول موجـود باشـد، نـه
تجـاری ولـی آن را بفروشـد عملـش  بـرای خانـۀ خـود بخردشرط است، پس اگر مالکریمی فرش  قصِد انتقالو  تحصیلزمانِی هم

 ولی خودش استفاده کند عملش تجاری است. برای اینکه بفروشد بخردنیست اما اگر مالکریمی فرش 
 قصد کـه آن را بـه دیگـری  اجارۀ کردن مال منقول مشمول این بند نیست. برای مثال اگر شخصی مال منقولی را اجاره نماید، با این

 شود.اجاره دهد، عمل او تجاری محسوب نمی
 و ... مشمول این بند نیست. تملک مال منقول به سبب اموری مانند ارث، وصیت 
  ١٠به قصد تملیِک عین یا منفعت، تجاری است و نه فروش آن، یعنی بر خـالف بنـد » تحصیل«یا » خرید«صرفًا  ٢در بند یک مادۀ 

که هم خریدش و هم فروشش تجاری است در غیرکشتی صرفًا تحصیل و خریدش تجاری است و فـروش آن بـه هـر  در باب کشتی
تواند مشمول بند یک باشد نه عمل فروشنده، بر خالف کشتی که هـم عمـل حال تجاری نیست یعنی این عمل خریدار است که می

 خریدار و  هم عمل فروشنده مشمول أعمال تجاری است.
 »ق.ت ٢مادۀ  ٣ند ب«داللی:  .٢

 .ی شخص که قصد انعقاد معامله داردپیدا کردن طرف معامله برا برای انجام معامله یا ،در مقابل اجرت واسطه شدن:تعریف داللی
خواهد معامالتی نماید که میدالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی« ق.ت: ٣٣٥: مادۀ داللتعریف 

 »قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وکالت است. اصوالً  کند.طرف معامله پیدا می
 کند.دالل در انعقاد عقد نقشی ندارد و فقط طرف معامله را پیدا می 
  هم تصـدی بـه عمـل داللـیو  هم داللیپس  آیند.هر دو تجاری ذاتی به شمار می تصدی به عمل داللیو هم  خود عمل داللیهم 

 تجاری باشد. قانون تجارت  ١تواند به موجب مادۀ می
 »ق.ت ٢مادۀ  ٣بند «کاری: العملحق .٣

کار در برابـر شـخص دیگـری بـه نـام آمـر متعهـد العملعقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق کاری (کمیسیون):العملتعریف حق
 دریافت کند.» العملحق«و در ازاء این عمل اجرتی تحت عنوان  اسم خود، ولی به حساب او انجام دهدشود که معامالتی را به می

آمـر) معـامالتی کـرده و در مقابـل ه به اسم خود ولی بـه حسـاب دیگـری (کار کسی است کالعملحق: «ق.ت ٣٥٧کار مادۀ العملتعریف حق
 »دارد.العملی دریافت میحق

 »ق.ت ٢مادۀ  ٣بند «عاملیت (نمایندگی):  .٤
کاری که انجام امور به نام خـود و بـه العمل، برخالف حقانجام امور به نام دیگری و به حساب دیگری عاملیت به معنای عاملیت (نمایندگی):

 باشد.حساب دیگری می
 »ق.ت ٢مادۀ  ٧بند : «هر قسم عملیات صرافی و بانکی .٥

 .صرافی، تبدیل پول به پول را صرافی گویند 
  هر قسم عملیات صرافی یعنی تبدیل پول به پول و عملیات بـانکی اعـم از افتتـاح حسـاب، گشـایش حسـاب، اعطـای وام و وصـول

تواند تـاجر اعم از حقیقی یا حقوقی یا اعم از بانک یا غیربانک انجام دهد میمطالبات همگی تجاری ذاتی هستند. حال هر شخص 
 باشند.

 گردند، های بانکی که توسط بانک مرکزی ضرب میگردد، ولی خرید و فروش سکهخرید و فروش طال و نقره، صرافی محسوب نمی
 مشمول عنوان صرافی است.
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  بودن، بـر آنچه مهم اسـت عمـل بـانکی اسـت و نـه بانـک ت نه صراف و بانک.ق.ت عمِل صرافی و بانکی مهم اس ٢ماده  ٧در بند
هایی مشمول قانون صدور چک هستند که به عهدۀ بانک صادر شده تنها چک ١های قانون صدور چک: ماده خالف موضوع چک

ه و مؤسسات مالی و اعتباری الحسنهای قرضباشد. حال مهم نیست دولتی باشد یا غیردولتی؛ تاجر باشد یا غیرتاجر. پس، صندوق
دار چک باشند). چِک مؤسسـه، چـک نیسـت باشند (عهده علیهتوانند ُمحاٌل اشند ولی نمیق.ت تاجر ب ٢مادۀ  ٧توانند طبق بند می

 ولو اینکه تاجر باشند.
 »ق.ت ٢مادۀ  ٩بند : «عملیات مربوط به بیمه .٦

  ،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 .٧

 .برای تعریف کشتی و تمایز آن از سایر وسایل حمل و نقل دریایی باید به عرف رجوع کرد 
 .لنج و قایق مشمول این بند نیست 
  گردد.رهن کشتی، عمل تجاری تلقی میهر نوع معامله راجع به کشتی مانند اجاره و 
  خرید کشتی در هر صورت عمـل که خرید آنها فقط در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد، برخالف سایر منقوالت

 شود.محسوب می
 .برخالف سایر منقوالت که فروش آنها عمل تجاری نیست، فروش کشتی عمل تجاری است 
  ندهای دیگر که در مقام بیان عمل تجاری هستند، در مقام بیان مثال و مصداق برای أعمال تجاری است بر خالف ب ٢ماده  ١٠بند

 ١هـم در بنـد » یا تحصیل کشتی به قصد فروش یـا اجـاره خرید«؛ )٢ماده  ٤(بند  کاِر تولیدی است» سازیکشتی«به نحوی که 
(نکتۀ مهـم ایـن اسـت کـه  است تصدی به حمل و نقلهم که » نیراکشتی«است؛ » معاملۀ تجارتی«آمده بود و گفتیم که  ٢ماده 

 فروش کشتی هم که تجاری است. .را تجاری دانسته) تصدی آنرا و نه الزامًا  خود حمل و نقل کشتی
های انـواع شـرکت«هـا: قانون تملک آپارتمان ٥ساختن خانه یا آپارتمان یا محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش: مادۀ  .٨

پیشه یا اجـاره یـا فـروش تشـکیل  قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا ۲۰موضوع ماده 
تلویحـًا ایـن اعمـال را تجـاری محسـوب  قانونگذار» ایر معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.شود از انجام سمی

 کرده است.
 است و از قرار ذیل است: تکرار شدن آن محتاج بهمحسوب یعمالی که تجارتأ قسم دوم:

 »ق.ت ٢مادۀ  ٢بند « تصدی به حمل نقل از راه خشکی یا آب و هوا. .١
  گیرد: هوایی، زمینی و دریایی.صورت انجام  ٣حمل و نقل ممکن است به 
  ای و ریلی.باشد: جادهصورت می ٢حمل و نقل زمینی به 

 »ق.ت ٢مادۀ  ٤بند «نباشد:  تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط به اینکه برای رفع حوائج شخصی .٢
  باشد، یا وابسته به یک شرکت غیرتجاری و یا حتی ممکن است وابسـته بـه یـک کارخانه ممکن است، وابسته به یک شرکت تجاری

 شخص حقیقی باشد.
 »ق.ت ٢مادۀ  ٥بند «: تصدی به عملیات حراجی .٣

 شود. عمِل حراجی تقریبًا همان مزایده است با این تفاوت که: تجارِی ذاتی محسوب می نه خود حراجیو  تصدی به عملیات حراجی
. حراجـی بیشـتر شـفاهی ٢ر در معامالِت شخصی کاربرد دارد، مزایده بیشتر در معامالت دولتـی کـاربرد دارد؛ . عمِل حراجی بیشت١

 . حراجی، قیمِت پایه ندارد، مزایده قیمت پایه و مبنا دارد. ٣گیرد؛ گیرد، مزایده بیشتر کتبی صورت میصورت می
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 معرض فروش قرار دهد، با این قید که هر شخصی کـه بیشـترین  حراجی یعنی، شخصی که قصد فروش کاالیی دارد، آن کاال را در
 شود.قیمت را پیشنهاد داد، کاال به او فروخته می

 کند، پس اگر مالک امـوال آنهـا را متصدی حراجی کسی است که در مقابل دریافت اجرت حراجی اموال عملیات حراجی را اداره می
 به حراجی گذارد مشمول این بند نخواهد بود. 

 »ق.ت ٢مادۀ  ٦بند : «های عمومیقسم نمایشگاه به هر تصدی .٤
  عمـومی اعـم از آن اسـت کـه ایـن محـل  در متن ماده به صورت مطلق ذکر شده است، نمایشگاه» نمایشگاه عمومی«چون عبارت

 سینما و تئاتر، گالری نقاشی یا نمایشگاه ابزارها و محصوالت صنعتی باشد.
 »ق.ت ٢مادۀ  ٣ند ب«ملزومات:  نیدتصدی به رسان .٥

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

 ذکر شده است.» تصدی«عنوان بنگاهی و به صورت مستمر صورت گیرد، چون با 
 دو شرط باید جمع باشد: تصدیبرای تحقق تحقق تصدی: 

 وجود داشته باشد.  دفتر کارییا  بنگاهبرای انجام عمل   .١
 شود. تکرارآن عمل باید   .٢

 کمی:عمال تجاری تشبیهی یا ُح أب ـ 
 ٢غیرتجاری باشد، آن شـرکت بـه موجـب مـادۀ های سهامی: در صورتی که موضوِع فعالیت یک شرکت سهامی، عمِل معامالت شرکت .١

 الیحۀ اصالح، به حکم قانون (نه در واقع) تجاری است.
 »ق.ت ٢مادۀ  ٨بند « اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد: معامالت برواتی، .٢

 عمل تجـاری قلمـداد  صدور چکآنکه حال  )تاجر باشه یرطرف غ اگه از یحت( گرددقلمداد می ذاتی تجارِی  عمِل مطلقًا  صدور برات
 .تاجر باشه یسو  صدور سفته از ینکهمگه ا یشهمحسوب نم یعمل تجار  صدور سفته گردد.نمی
 ه بـه عبـارت بـا توّجـکنـد. شـود و ایجـاد و انتقـال آن را فـراهم میای است که روی بروات انجـام میمعامالت برواتی أعماِل حقوقی

 باشد.برات عمل تجاری می ِت ضمانو  ظهرنویسی ،قبول، صدور عماِل أکلیۀ » عملیات برواتی«
 یعنی معامالت برواتی اعم از  ٢مادۀ  ٨ها، بند شوند حال در دستۀ ذاتیأعمال تجاری ذاتی صرفًا به دو دستۀ ذاتی و َتَبعی تقسیم می

اینکه به ذات خود تجاری باشند بلکه اند؛ نه ها قرار گرفتهصدور برات، ظهرنویسی و قبول برات همگی به حکم قانون در دستۀ ذاتی
 حکمِی ذاتی هستند.

 سؤال: معامالت اسناد برواتی ...
 . تجاری ذاتی است.١
 . تجاری حکمی است.٢
 . تجاری ذاتی حکمی است.٣
 . تجاری ذاتی حکمی و یا تجاری َتَبعی است.٤

 صحیح است. ٤گرینه 
فقط برات را  برواتی معامالتگن گن اما وقتی میاسناد تجاری، اسناد برواتی می شامل برات، سفته و چک است. به عبارتی به برواتی اسناد

 شود.معاملۀ اسناد برواتی هم شامل برات و هم سفته و چک می گویند.می
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 عی:بَ ج ـ اعمال تجاری فرعی یا تَ 
وی عمل مذکور تجاری خواهد بود؛ حال  ِع بَ باشد به تَ در باب أعماِل تجارِی َتَبعی همینکه یکی از طرفیِن معامله شخِص تاجر  ٣به موجب مادۀ 

زمون اگر طرف دیگر نیز تاجر باشد به هر حال تجارِی َتَبعی است و اگر غیرتاجر باشد به شرط حوائج تجاری، تجارِی َتَبعی خواهد بود (مالک آ
توان گفت که چنـین قیـدی شـرط رت نمیاز نظر دکترین حقوق تجا ٤و بند  ١بینِی قید حوائج تجاری در بند رغم عدم پیشوکالت). البته علی

شدن عمل شرط است چه تاجر با تاجر، چه تاجر با غیرتاجر و صرفًا ِمن باب تغلیب (غلبه) و جا قید حوائج تجاری برای تجاریهنیست، بلکه هم
تجـارت اعمـال تجـاری فرعـی ق. ٣شـده در مـاده چهار مورد احصاء. های تحلیلی)(مالک آزمون بینی نشده استبودن در قانون پیشبدیهی

 هستند:
 »ق.ت ٣مادۀ  ١بند «ها: صرافان و بانک کلیۀ معامالت بین تجار و کسبه و .١

 اضافه است، چون آنها نیز تاجر محسوب شده نیازی به ذکر مجدد نام آنها نیست. » هاکسبه و صرافان و بانک« عبارت 
 مگر اینکه ثابت شود معاملـه، مربـوط بـه امـور تجـارتی  شوندمحسوب می دهند، تجاریکلیۀ معامالتی که تّجار با یکدیگر انجام می

) قانونگذار نخواسته دامنۀ معامالت تجاری را گسـترش دهـد و فقـط بین تاجر و غیرتاجرباشد، چه  بین تاجر و تاجر دیگر(چه  نیست
دختـر  ۀبرای جهیزی تاجر دیگراز  تاجری. مثال: اگر آن دسته از معامالت تاجر را تجاری تلقی کرده است که برای امور تجارتی باشد

ای انجـام دهـد، ایـن معاملـه فقـط در معامله شخص غیرتاجریبا تاجری گردد. اگر مینخود یخچالی بخرد، این عمل تجاری تلقی 
 صورتی تجاری است که برای حوائج تجارتی تاجر صورت گرفته باشد.

 گرفته برای حوائج غیرتجاری بوده بر عهدۀ خود تاجر است.انجام ۀاین امر که معاملاثبات  ،قانون تجارت ٥با توّجه به مادۀ 
 »ق.ت ٣مادۀ  ١بند : «نمایندکلیۀ معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می .٢

  گردد که این معامالت برای رفع حوائج تجاری باشد، نـه بـرای رفـع حـوائج در صورتی تجاری تلقی می فقطمعامالت تاجر با غیرتاجر
 شخصی.

 صادر شود، شود، ولی اگر توسط تاجر و برای رفع حوائج تجاری صدور سفته و چک با وجود این که عمل تجاری اصلی محسوب نمی
 شود.محسوب می عیبَ عمل تجاری تَ  ،طبق این بند

 نماید.خود می ارباِب  تجارتِی  تاجر برای امورِ  عامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگردِ کلیۀ م .٣
 گردد که این معامالت را به دستور تـاجر و بـرای او منعقـد نمـوده و معاملۀ اجزاء و خدمه و شاگردان تاجر در صورتی تجاری تلقی می

 همچنین برای رفع حوائج تجاری باشد.
  کارمندان تاجر است.به معنی » اجزاء«عبارت 

 های تجاری.کلیۀ معامالت شرکت .٤
 

 نکته:معاملۀ تجارِی َتَبعی همان معاملۀ تجارِی ُحکمی نیست.
ق.تجارت در هیچ صـورتی عمـل تجـاری  ٤معاملۀ راجع به اموال غیرمنقول با توجه به ماده  اصل غیرتجاری بودن معامالت غیرمنقول:نکته:

بنـابراین در سـؤاالت  باشـد. کننده شـرکت سـهامیکننده تاجر باشد و حتی اگر معاملهحتی اگر معامله (چه ذاتی و چه تبعی) گرددقلمداد نمی
معاملـۀ  قبـل از عبـارِت  ٢یکـی از أعمـال تجـاری مـادۀ «مطروحه در این زمینه هر نوع سؤالی را باید حمل بر غیرتجاری نمـود مگـر اینکـه 

مطـرح نشـده اسـت مثـل داللـی  ۀ غیرمنقولچرا که سؤال اصًال از معامل» به شکل پیشوند مطرح شده باشد که تجاری ذاتی است غیرمنقول
 ..غیرمنقول و .
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های سـهامی عـام باشـد هر پسوندی آورده شد اهمیتی ندارد و غیرتجاری است حتی اگر بین شرکت معاملۀ غیرمنقول بعد از عبارِت اما اگر 
ها احراز شود تجـاری ذاتـی تملک آپارتمان ٥ها باشد که در این صورت اگر نّص مادۀ قانون تملک آپارتمان ٥سوند مربوط به مادۀ مگر اینکه پ

های سهامی) به قصد سـاخت و سـاز های تجاری (نه الزامًا شرکتشود و آن زمانی است که یک غیرمنقول توسط یکی از شرکتمحسوب می
 شود.تجاری ذاتی می ،سکونت یا کسب یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد که در این صورت خانه یا آپارتمان یا محّل 

 سوال: عمل تجاری که شرط تاجرشدن است در کدام حالت مدنظر است؟
  فقط عمل تجاری ذاتی 

 فقط عمل تجاری َتَبعی ×
 عمل تجاری ذاتی و َتَبعی ×
 عمل تجاری ذاتی یا َتَبعی ×

با شرایط خاص آن است پس اگر عمِل تجارِی ذاتی مفقود باشد، تاجربودن حتمًا منتفی  انجام عمل تجاری ذاتینکته: جوهِر اصلِی تاجرشدن 
به و  به نام و حساب خودبودن، بودنمعمولاست اما اگر عمل تجاری ذاتی موجود باشد، تاجربودن احتمالی است و با وجود سایر شرایط یعنی 

 شود. ی می، تاجربودن نیز قطعبودنقصد انتفاع
کـار، العملق.ت حتمـًا عمـل تجـاری ذاتـی اسـت ولـی دالل، حّق  ٢در مـادۀ کاری، عاملی، تصدی حمل و نقل و ... العملنکته: داللی، حّق 

 انجام دهند تاجرند. برای خودو  به قصد انتفاع به شکل معمولهای تجاری فوق را عامل، متصدی حمل و نقل و ... اگر عمل
کند که به طور مستقل و به نام و به حساِب خوِد شخص باشد؛ همیشه به نام و به حساب شخص را تاجر می عمل تجاری معمولنکته: زمانی 

، )کنـدکس معاملـه نمیهـیچداللی (به نام و حسـاب ، حتی در کند)عاملی (به نام و حساب دیگری معامله میخود بودن شرط است، حتی در 
مستقل بودِن عمِل تجاری، شرِط تاجرشدن اسـت. پـس اعمـال کـه  .)کنددیگری معامله میحساب  به وخود ام کاری (به نالعملحّق حتی در 

کنـد کند بلکه ارباب یا رئیِس آنها را تـاجر میدهند آنها را تاجر نمیهای تجاری و ... انجام میمقام تجاری، مدیران شرکتشاگرد، خدمه، قائم
  هاست.چون به نام و حساب آن

ّ
َخلط نشود، چـرا کـه دالل و عامـل و  گرفتهمعاملۀ صورتبا  عمِل تجاریت شود به نام و حساب خود بودِن دق

الزحمه، کمیسـیون بایـد مثل حّق  های تجارِی آنها در آن معامالت و ماحصل ناشی از آنعملکنند بلکه متصدی اصًال برای خود معامله نمی
 برای خود شخص باشد.

چندتا از اوونها رو داشـته باشـه، یعنـی چنـد  الزم است. البته ممکن است که یک شخص، ٢های مادۀ کروموزومجر یکی از برای تولِد تانکته: 
است اما منعی نیست که یک شخص از چند  ٢شرط الزم برای تاجرشدن صرفًا انجام یکی از أعمال مذکور در مادۀ  مورد در یک نفر جمع شود.

 جهت و با چند عمل تجاری، تاجر شود.
عمـل ولو سـودآور  ٢در مقام بیان أعماِل تجارِی ذاتی جنبۀ حصری و استثنایی دارد و هر عملی خارج از مادۀ  ٢نکته: بندهای مذکور در مادۀ 

 شود و تاجرساز نیست.ی محسوب نمیتجار 
 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 این نیست که همـه أعمالشـان های سهامی به هر حال تاجرند الیحۀ اصالح، شرکت ٢نکته: درست است که به موجب مادۀ 
 هم تجاری باشد.
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اسـت؛ بلکـه  اماره بر تاجربودن شخصاست و این به این معنی نیست که  بودن معامالت تاجراماره بر تجاریظاهر و  ٥نکته: به موجب مادۀ 
 است. بودن عمل تاجرتجاریصل بر ا ٥است و در صورت احراِز تاجربودن طبق مادۀ  تاجرنبودن شخصطبق اصل عدم، اصل بر 

، شـرط تکـراراز آن طریـق باشـد.  امرار معاش مستمر شخصنکته: شغل معمولی که یکی از عناصر سازندۀ تاجر است، شغلی است که 
» تصـدی«حواستون باشه که در  شرط است. امرار معاش به شکل مستمرهم شرط نیست؛ بلکه صرفًا  مباشرت، شرط نیست؛ انحصارنیست؛ 

ت شود  .استمرارالزم است و هم  تکرارهم 
ّ
مگـر اینکـه شـغِل  الزامـًا مالزمـه بـا تکـرار نـدارد بـودنمعمولیمالزمه با تکرار دارد ولی  تصدیدق

شـرط اسـت و هـم  امرار معاشاست هم  تصدی حمل و نقلباشد یعنی کسی که شغل معمولش  ٢مادۀ  یگونهأعماِل تصدیمعمول، یکی از 
 .تکرار

قصد او را تاجر نماید، باید  به نام و به حساِب شخصو  معمولمعنا نیست. برای اینکه عمِل تجارِی هم» کسب انتفاع«با » قصد انتفاع«نکته: 
وجود داشته باشد  انتفاعکسب شرط نیست ولو اینکه  قصد انتفاعوجود نداشته باشد؛ پس در غیرتجار  کسب انتفاعداشته باشد ولو اینکه  انتفاع

ت شود 
ّ
شـرط نیسـت و ایـن بـدین معنـا نیسـت کـه  غیرتجـاردر  قصد انتفاعمثل مؤسسات فرهنگی، آموزشی، ورزشی، ادبی، هنری و ... ؛ دق

فـاع داشـته توانند نداشته باشند ولی مؤسسات تجاری باید قصد انتتوانند قصد انتفاع داشته باشند و میمؤسسات غیرانتفاعی می ممنوع است.
 باشند.

 تجاروظایف 
 دفاتر تجاریوظیفۀ اول: تنظیم 

 قانون تجارت همۀ تجار غیر از کسبۀ جزء مکلف به داشتن دفاتر تجاری هستند، دفاتر تجاری اجباری از قرار ذیل است: ٦مطابق ماده 
 !شود. همه چیز قید میق.تجارت) ٧(ماده گردد : دفتری است که داد و ستد روزانه تاجر در آن درج می(روزانه) روزنامهدفتر  .١
گردد این : دفتری است که کلیه معامالت تاجر از دفتر روزنامه استخراج و با توجه به نوع آن در دفتر کل درج میبار)روز یک ٧( کلدفتر  .٢

 بندی شده!. همه چیز طبقهق.تجارت) ٨(ماده  بار باید صورت بگیردای یکهفته امر حداقل
: دفتر دارایی بیالن مالی تاجر است. تاجر باید کلیه دارایی اعم از اموال منقول و غیرمنقـول و کلیـۀ قـروض خـود را (ساالنه) داراییدفتر  .٣

فروردین ماه سال بعد این امر انجام شده  ١٥بار این اقدام را به عمل آورد و بایستی تا خود را در این دفتر قید نماید. تاجر بایستی سالی یک
 شخص است. مطالباِت (+)و  )-دیون (دهندۀ دارایی ظرفی است که تشکیل ق.تجارت). ٩د (ماده باش

الیحـه  ٢٣٢المثل به موجب مـادۀ فی رافع تکلیِف داشتِن دفتِر دارایی نیست. ترازنامهداشتن معادِل کنونِی دفتِر دارایی، ترازنامه است اما 
 سهامی عالوه بر دفتر دارایی، حتمًا باید ترازنامه هم تنظیم کند. اصالح، تنظیم ترازنامه ضروری است. یعنی شرکت

قیـد  در دفتر کپیهتاجر به ترتیب تاریخ صـدور  ۀصادر  یهاحسابصورتمراسالت و مخابرات و  ۀ: کلی)الزمه! (هر وقت که کپیهدفتر  .٤
 رافع تکلیِف داشتِن دفتِر کپیه نیست. داشتن دفتر اندیکاتورمعادِل کنونِی دفتِر کپیه، اندیکاتور است اما  .شودمی

ضـبط  در لفـاف مخصوصـیق.ت به ترتیب تـاریخ ورود  ١٠تاجر مطابق تبصره ماده  واردۀ یهاحسابصورتنکته: مراسالت مخابرات و 
 .شوند)(ثبت نمی خواهد شد

. ق.ت) ١١نماینـدۀ اداره ثبـت امضـاء گـردد (مـاده  در آن نوشته شـود بایسـتی از طـرف کهاالشعار غیر از دفتر کپیه قبل از آننکته: دفاتر فوق
 امضای نمایندۀ ثبت فقط در دفتر کپیه الزامی نیست 

ق.تجارت بین تجـار در امـور تجـاری قابلیـت اسـتناد دارد و  ١٤نکته: چنانچه مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد، مستندًا به ماده 
 نشده باشد، فقط علیه آن تاجر قابلیت استناد دارد.چنانچه مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم 

 سؤال: ضمانت اجرای نداشت دفاتر تجاری چیست؟
 از ناحیه نمایندۀ اداره ثبت چیست؟ ضمانت اجرای آن جزای نقدی است. ١١ضمانت اجرای عدم امضای دفاتر تاجر ماده 
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یا عدم امضای دفتر از ناحیه نماینـدۀ اداره ثبـت، در هـیچ صـورتی موجـب  االشعار یعنی نداشته دفتر تجاری ونکته: بنابراین در دو سؤال فوق
باشد اما باید توجه داشت اگـر ق.تجارت تنها دلیل ورشکستگی تاجر توقف در تأدیه دیون می ٤١٢شود زیرا مطابق ماده ورشکستگی تاجر نمی

 ٥٤٢دفاتر تجاری او مرتب نباشد، در ایـن صـورت بـا توجـه بـه مـاده تاجری، متوقف در تأدیه دیون خود باشد و دفاتر تجاری نداشته باشد و یا 
ق.تجـارت بـه  ١٥ق.تجارت از یک طرف تاجر محتمل است به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم گردد و از طرف دیگر با توجه به ماده 

 شود.جزای نقدی محکوم می
 نماید.الرأس برای او تعیین میمرتب نباشد، ادارۀ دارایی مالیات علی نکته: تاجری که فاقد دفاتر تجاری باشد یا دفاتر تجاری او

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

 وجود هر چهار دفتِر تاجر الزامی است. ٦به موجب ماده نکته: 
 نکته: وجود امضای تاجر در دفتر الزامی نیست مگر در دفتر دارایی.

 راجع به دالالن). ٣و  ١دفتر + دفتر مخصوص داللی (م  ٤نکته: دالل باید پنج تا دفتر داشته باشه؛ آن 
لی ندارد!) ولی در دفاتر، اعداد نکته: بر خالف اعداد و مبالِغ اسناد تجاری که بهتر است به حروف باشد (یعنی اگر به حروف نباشد هم ِاشکا

 باید به حروف باشد (الزامی است).
 نکته: نمرۀ ترتیبی در هر چهار دفتر الزامی است.

ِه 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:  تاجر
 ثبِت ناِم تاجر در دفتر ثبت تجاریق.ت هم  ١٩تا  ١٦دارد. به موجب مواد  ضمانت اجرای کیفریگه نداشتن دفاتر ق.ت می ١٥نکته: ماده 

ثبت و هم عدم تصریح) ضمانت اجرای عدم الزامی است و در هر دو حالت (هم  ثبت در اسناد و اوراق شماره تصریح به آنالزامی است و هم 
کنند باید کمتر گه کسبۀ جزء اینان: اگر کار تولیدی میق.ت می ١٩نامۀ ماده نظام کسبۀ جزء تاجرند اما از تکالیف تجار معافند؛ کیفری دارد.

 کنند باید کمتر از پنجاه میلیون ریال درآمد سالیانه داشته باشند.خدماتی میاز یکصد میلیون ریال و اگر کار 
 نام در دفتر ثبت تجارتیوظیفۀ دوم: ثبت

  ت کنید:  ، به استثناء کسبۀ جزء.ایرانی و خارجی تجارنام  ثبت تجارتی، دفتری است برای ثبِت  ق.ت دفتر ١٦به استناد مادۀ
ّ
دق

اصوًال اختیاری است مگر در موارد خاص  ثبت نام تجاری یا اسم تجارتیهمیشه الزامی است ولی  ثبت نام و اسم تاجر
خواهید یعنی تاجری دارید که می» ثبت نام«گویید ثبِت ناِم تاجر، باعِث ایجاِد شخِص تاجر نیست؛ وقتی می الزامی شناخته شود.

شود ق.ت، شخص، تاجر می ١نام، تاجرساز نیست؛ صرفًا با فرموِل ماده ثبت  .ای که شناسنامه ندارد!)(مثِل بچهنامش کنید ثبت
ولی تا زمانی که ثبت نام نکرده عالوه بر اینکه مجازات کیفری دارد از برخی از حقوق تجار مثل داشتن کارت بازرگانی، صادرات و 

 شود.های خاص مالیاتی و ... محروم میواردات، معافیت
  دهند، باید در این دفتر ثبت شوند؛ حتی در صورتی که مامی تجار که در ایران فعالیت تجاری انجام میق.ت ت ١٨به استناد مادۀ

 نام کند.ها ثبت شده باشد، باز هم باید در این دفتر ثبتشرکت تجاری در دفتر ثبت شرکت
  نام تاجر در این دفتر موجب پرداخت جزای نقدی است.ق.ت عدم ثبت ١٦بر اساس مادۀ 
 سوم: اعالم ورشکستگی وظیفۀ
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و صورت  دادگاه اطالع دهد دفترروز از توقف در تأدیۀ دیون خود، این توقف در تأدیۀ دیون را به  ٣ق.ت تاجر باید ظرف  ٤١٣به استناد مادۀ  
ق.ت ورشکسته به تقصیر  ٥٤٢دارایی و کلیۀ دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تحویل  دهد. در غیر این صورت ممکن است طبق مادۀ 

 معرفی شود.
 

 نام بازرگان:ثبت
ه است مطابق مندرجات این تصویب شد ١٣٢٥نامه در سال نامه واگذار نموده است. این آئیننام بازرگان را به آئینق.تجارت ثبت ١٧ماده 
های تجاری، ها و بنگاهنام بازرگانان و شرکتها تشکیل شده یا بشود. برای ثبتنامه، در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت شرکتآئین

س دادگستری یا وجود خواهد داشت. دفتر مذکور قبل از آنکه چیزی در آن ثبت شود توسط رئی دفتر ثبت تجاریدفتر مخصوصی به نام 
شود. هر تاجری از تاریخ شروع به کار ظرف یک ماه مکلف است گذاری شده و مهر و امضاء میگذاری یا نمایندۀ او شمارهنمایندۀ او شماره

 نام، جزای نقدی است.نام خود در دفتر ثبت تجاری بنماید. ضمانت اجرای عدم اقدام برای ثبتاقدام به ثبت
 سم تجاری):نام بازرگانی (ا ثبت

نام بازرگان اختیاری است ولی چنانچه شخصی اقدام به ثبت اسم نام بازرگانی محتمل است خود بازرگان یا اسم مستعار یا فرضی باشد. ثبت
باشد. اسم تجاری تجدید میکند. این مدت قابلسال معتبر است و برای آن شخص حق انحصاری ایجاد می ٥تجاری خود بنماید به مدت 

الی  ٥٨٢وانتقال است خواه با سند رسمی خواه با سند عادی زیرا قانون تجارت الزامی در خصوص انتقال با سند رسمی ندارد (مواد نقل قابل
 ق.تجارت). ٥٨٧

 
 (کمیسیون): کاریالعملحق

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

آمر) معامالتی کرده و در مقابل ه به اسم خود ولی به حساب دیگری (کار کسی است کالعملحق« :ق.ت ٣٥٧کار مادۀ العملتعریف حق
 »دارد.العملی دریافت میحق

 کاری:العملحق هایویژگی
 کاری عقدی عهدی، معوض و إذنی است.العملحق 
 کاری باید مانند عقود دیگر شرایط صحت عقد رعایت شود.العملدر عقد حق 
 باشد.کار میالعملحقکاری آمر و العملطرفین عقد حق 
 قانون تجارت عملی تجاری است. ٢کاری طبق مادۀ العملحق 
 ق.ت و به دلیل إذنی بودنش، تابع مقررات عقد وکالـت در قـانون مـدنی اسـت. یعنـی در مـوارد  ٣٥٨کاری طبق مادۀ العملعقد حق

 کنیم.ون مدنی رجوع میکاری، به قواعد عقد وکالت در قانالعملسکوت قانون تجارت راجع به عقد حق
 کار:العملاختیارات و وظایف حق

  گاه نمودن آمر از اقـدامات خـود: مـادۀ  و داشـته مستحضـر خـود اقـدامات جریـان از را آمـر بایـد کـارالعملحق«ق.ت:  ٣٥٩لزوم آ
 ».دهد اطالع اوه ب فوریته ب را نکته این مأموریت انجام صورت در مخصوصاً 

  اسـت معاملـه موضـوع کـه امـوالی کـردن بیمه به مکلف کارالعملحق«ق.ت:  ٣٦٠کار به بیمه کردن: مادۀ العملحقعدم تکلیف 
 ».باشد داده دستور آمر اینکه مگر نیست
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 فـروش نـزد  یکه برا ایهالتجاراگر مال«ق.ت:  ٣٦١کار در صورت وجود عیب ظاهری در موضوع معامله: مادۀ العملتکالیف حق
حمل و نقل  یمتصد  یهبر عل محفوظ داشتن حق رجوع یبرا یدکار باالعملباشد حق یظاهر  یوبع یکار ارسال شده داراالعملحق
خود  از اقداماتالتجاره اقدامات الزمه بعمل آورده و آمر را و محافظت مال یهمقتض یلبه وسا) یآوار ( یخسارات بحر  یزانم یینو تع

گاه مستحضر  »غفلت خواهد بود. یناز ا یهول خسارات ناشؤکند و اال مس )(آ
 فـروش  یکـار بـراالعملرود کـه نـزد حق ۀالتجـار مال یعفساد سر  یماگر ب«ق.ت:  ٣٦٢التجاره در صوت فساد آن: مادۀ فروش مال

 العمومیالتجـاره را بـا اطـالع مـدعکنـد مکلـف اسـت مال یجابا منافع آمر که یدر صورت یو حت تواندیکار مالعملارسال شده حق
 »فروش برساند.ه او ب یندهنما یاالتجاره در آنجا است که مال یمحل(دادستان) 

  :ه کرده ب ینکه آمر مع یمتیرا به کمتر از حداقل ق ۀالتجار کار مالالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٦٣مادۀ مسؤولیت نسبت به تفاوت قیمت
اجـازه آمـر در موقـع  یلتحصـ و احتـراز کـرده یشتریضرر باز  یدنماثابت  ینکهخواهد بود مگر ا» قیمت«ل تفاوت و ؤفروش رساند مس

 ».مقدور نبوده است
  یتکه از عدم رعا یزن یخسارات یهاز عهده کل یدکرده باشد با یرکار تقصالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٦٤مسؤولیت در صورت تقصیر: مادۀ 

 ».یدشده برآ یدستور آمر ناش
  کرده بخـرد و  ینکه آمر مع یمتیرا به کمتر از ق هالتجار کار مالالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٦٥ممنوعیت استفاده از تفاوت قیمت: مادۀ

(تفاوت را در حساب آمر محسوب دارد. آن یداستفاده از تفاوت نداشته و با نموده بفروش رساند حق یینکه آمر تع یمتیاز ق یشتربه ب یا
 »ق به آمر است.)قیمت متعل

  یکرده و مخصوصًا در مورد ینادرست کار، [کاِر]العملحقاگر «ق.ت:  ٣٧٠مجازات در صورت استفاده از تفاوت قیمت: مادۀ 
ه بـ العمـل نخواهـد بـود دارد مسـتحق حق فـروش محسـوب یمتکمتر از ق یاو  یدخر  یمتعالوه بر ق یمتیحساب آمر قه که ب

و همچنـین ممکـن اسـت بـه جـرم  »فروشـنده محسـوب کنـد. یا یدارکار را خر العملحق تواندیآمر م یرعالوه در دو صورت اخ
 خیانت در امانت محکوم گردد.

  انجـام  یـاو  پرداخت وجـوهول ؤکار در مقابل آمر مسالعملحق: «٣٦٧: مادۀ پرداخت وجوهو  انجام تعهداتعدم مسؤولیت نسبت به
عـرف  یـاو  شخصًا ضمانت طـرف معاملـه را کـرده یاو  اعتبار نبودهه ب ۀمجاز در معامل ینکها مگر یستنطرف معامله  تعهدات یرسا

. معاملـۀ ١کار اصوًال مسؤوِل تعهداِت طرِف مقابل در برابر آمر نیست مگـر اینکـه:العملپس حّق  ».بلد او را مسئول قرار دهد یتجارت
 . شرِط ضمانت شده باشد.٣لد او را مسؤول بداند؛ . عرف تجاری محل/ب٢اعتباری بدون اذن کرده باشد؛ 

  (آمر) و  آمر از اجازه فروش رجوع کرده یااگر فروش مال ممکن نشده و «ق.ت:  ٣٧٢موارد جواز فروش مال بدون رضایت آمر: مادۀ
 محــل یتبــدا العمومیعآن را بـا نظــارت مـّد  توانــدیکـار مالعملحق کــار بگــذاردالعملاز حـد متعــارف نـزد حق یشالتجـاره را بــمال

رسانی به آمر برای فروِش اموال الزامی است ولی نظر به این ماده، اطالع »فروش برساند.ه ب یدهمزا یقطر ه او ب یندهنما یا (دادستان)
 رسانی نیز شرطیت ندارد.الفساد، اطالعحضوِر او در محل الزامی نیست البته در اموال سریع

 کار بـدون رضـایت آمـر، مـالی را بـه نسـیه بفروشـد یـا العملدر صورتی که حقکار به صورت نسیه: العملمال توسط حق منع فروش
 دهد؛ مسؤول جبران ضررهای ناشی از این عمل خواهد بود. قسطیشپ
  قوۀ قاهره را ثابت کند. است مگرکاری العملمسؤول تعهدات حّق  در برابر آمرکار العملحّق 
  به حساب آمربودِن معامله به طـرِف معاملـه اطـالع  هست حتی اگرمسؤول تعهدات معامالت  در برابر طرف معاملهکار العملحّق

معاملـه نـه  ِن به حسـاب آمـر بـودکار از العملرسانی حّق اطالعالزم نیست به طرِف معامله گفته شود.  به حساب آمر بودنداده شود. 
 طالع، تأثیری در میزان مسؤولیت دارد.شرطیت دارد و نه در صورت ا
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  تجاری دارند و نه مسؤولیت قراردادی. هیچ نوع مسـؤولیت قـراردادی اعـم از تجـاری یـا آمر و طرِف معامله در برابر هم نه مسؤولیت
 معامالتی ندارند و تنها ممکن است مسؤولیت مدنی متصور باشد. 

 کار با خود: العملمعاملۀ حق

 تواند مالی را که مسؤول فروش آن است به خودش بفروشد؟می کارالعملآیا حق

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

  باشد که  یاوراق بهادار  یرسا یاو  یاسناد تجارت یاالتجاره فروش مال یا یدخر ه کار مأمور بالعملاگر حق«ق.ت:  ٣٧٣طبق نِصّ مادۀ
کـه  را یزیچ یابکند و  یمعنوان فروشنده تسله آن بوده خود شخصًا ب یدخر ه را که مأمور ب یزیچ تواندیم دارد یبازار  یا یمظنه بورس

تنها در اموالی که مظنۀ بورسی  »داده باشد. یآمر دستور مخالف ینکهمگر ا دارد نگاه یدارعنوان خر ه فروش آن بوده شخصًا به مأمور ب
 تواند خود شخصًا طرِف معامله با آمر شود.کار صحیح است و میالعملو بازاری دارد معامله با خود حّق 

  ّکـه وکالـت خـود را  ینـرخ بـازار در روز  یـا یبورس ۀرا بر طبق مظن یمتق یدکار باالعملفوق حق ۀدر مورد ماد :۳۷۴ ۀمادطبق  نِص
 »کار را برداشت کند.العمل حق یهالعمل و هم مخارج عادحق خواهد داشت که هم حق منظور دارد و دهدیانجام م

 مخـارج، چه اجرتچه  است. گرفته برای معاملهمخارج صورتو همچنین  کاریالعملحّق اجرت دریافت  کار مستحّق العملحق
 عـرفیـا  شـرط شـودالل اسـت مگـر د با  مخارجبه عهدۀ آمر است مگر در داللی:  تصدی حمل و نقل، کاریالعملحّق ، داللیدر 

 بگوید با آمر است.
 فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون  یا یدارخر  تواندیکار شخصًا مالعملحق که یدر هر مورد: « ۳۷۵ طبق نِصّ مادۀ

رسانی ندارد و نظر به این ماده، معامله با خود، نیاز به اطالع »خود طرف معامله محسوب خواهد شد.طرف معامله اطالع دهد  یینتع
 شود.ای که مظنۀ بورسی و بازاری دارد انجام شود و طرِف معامله تعیین نشود، معامله با خود محسوب میکه معاملههمین

  رجوع مستحضـر  ینکار قبل از ارسال خبر انجام معامله از االعمل ز امر خود رجوع کرده و حقا اگر آمر«ق.ت:  ٣٧٦طبق نِصّ مادۀ
گاه)  خواد بگه در اموری کـه معاملـه بـا خـود مجـاز اسـت این ماده می »فروشنده واقع شود. یا یدارخر  شخصاً  تواندینم یگرگردد د(آ

کار قبل از ارسال خبر انجام معامله مانع معامله با خود خواهد بود (هرچنـد عملال(مظنۀ بورسی) رجوع از آمر از امر خود و اطالع حّق 
 مظنه بورسی داشته باشد). 

 کار:العملاجرت حق

  کار پرداخت گردد:العملق.ت، آنچه از سوی آمر باید به حق ٣٦٨ و ٣٥٧طبق مواد 
 کار باید به او پرداخت .العملحق اجرت .١
 کارالعملالزمۀ صورت گرفته برای معامله از سوی حق مخارج .٢
کار به حساب آمر انجام شده است و برای معامله و نفع آمر الزم بوده است، اصًال و منفعتـًا العملسایر مخارجی که از سوی حق .٣

 کار داده شود.العملباید به حق
  فعل آمر باشد.ه آن مستند ب یعدم اجرا یاکه معامله اجرا شده و  شودیالعمل مکار مستحق حقالعملحق یوقت«ق.ت:  ٣٦٩مادۀ 

خواهد بود که عرف  یاقدامات خود فقط مستحق اجرت یکار براالعملنشده حق یرپذانجام یگریعلل د یجهدر نت که یامور ه ب نسبت
 ق.ت: ٣٦٩نکات حائز اهمیت مادۀ  ».نمایدمی ینمع المثل)(اجرت و عادت محل
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 کار تعهد به نتیجه است.العملحقتعهد  •
کار از العملکاری امتناع کند، تا ابتدا اجرت را دریافت کند، بنابراین حقالعملتواند از انجام تعهدات حقکار نمیالعملحق •

آمر کار در مقابل العملحق«قانون تجارت  ٣٧١اما مطابق مادۀ  ؛بهره استقانون مدنی بی ٣٧٧حبس مذکور در مادۀ  حّق 
حـّق حـبس  قیمتـی کـه اخـذ کـردهو یا نسبت به  اموالی که موضوع معامله بودهصول مطالبات خود از او نسبت به برای و

 »خواهد داشت.
ـ در صـورتی ٢ـ در صورتی که معامله انجام شود. ١گردد: شده میمی تعیینَس الُم اجرت کار مستحّق العملدر دو حالت حّق  •

 کار درصدد انعقاد آن است، به دلیل فعل آمر اجراء نگردد.العملای که حّق که معامله
کار درصدد انعقاد آن است، به دلیل امور دیگری غیر از فعل آمر غیرقابل اجراء شـده العملای که حّق در صورتی که معامله •

 باشد.می نماید،ن میالمثل) معیّ اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل (اجرت کار مستحّق العملباشد، حّق 
  العمل نخواهد بود.حّق  کار، در اجراء تعهدات خود مرتکب تقلب شود، مستحّق العملق.ت، در صورتی که حق ٣٧٠طبق مادۀ 

 عاملی: کاری و العملتفاوت حق

 العمل به اسم خود 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)ولی به حساب 

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

  

 داللی:
 .انعقاد معامله داردی شخص که قصد پیدا کردن طرف معامله برا برای انجام معامله یا ،در مقابل اجرت شدنواسطه :تعریف داللی

خواهـد معـامالتی که میدالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی« ق.ت: ٣٣٥تعریف دالل: مادۀ 
؛ ...»دالل شخصـی اسـت کـه «تونست بگه: البته می »قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وکالت است. اصوالً  کند.نماید طرف معامله پیدا می

  تواند شخص حقوقی باشد.دالل می
 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 
 باشند.طرفین عقد داللی آمر و دالل می 
  قانون تجارت عملی تجاری است. ٢داللی طبق مادۀ 
 .داللی برخی از معامالت نیاز به مجوزهای خاص دارد، مانند داللی معامالت بورسی یا داللی معامالت ملکی 

 اختیارات و وظایف دالل:
 تجارت کند. یزنموده و شخصًا ن یمختلف دالل یهادر رشته تواندیدالل م«ق.ت:  ٣٣٦مادۀ  های مختلف:لی در رشتهجواز دال« 
  مختلـف  یهارشـته یـارشته  یکچند آمر در  یدر زمان واحد برا تواندیدالل م«ق.ت:  ٣٤١جواز داللی برای آمرین مختلف: مادۀ

 ».یدآنها شود مطلع نما یرأ ییرکه ممکن است موجب تغ یگرید و امور یبترت ینرا از ا ینآمر  یدبا صورت یندر ا یکند ول یدالل
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  :ینصداقت طـرف یصحت و از رو  یتدر نها یددالل با«ق.ت:  ٣٣٧مادۀ صدر تکلیف مطلع کردن طرفین معامله از جزئیات معامله 
 ».بکند ینطرف از یکی یرا فقط برا یدالل ینکهبه معامله مطلع سازد ولو ا راجع یاتمعامله را از جزئ

  خــود  یراتول تقلـب و تقصـؤمسـ یناز طـرف یـکدالل در مقابـل هــر «ق.ت:  ٣٣٧مسـؤولیت مـدنی در ازاء تقصـیر: انتهـای مـادۀ
 .»باشدیم
  یاو  یدنما یند یهتأد یامعامله قبض وجه  یناز طرف یکیعوض  تواندیدالل نم«ق.ت:  ٣٣٨منع از اجراء تعهدات طرف معامله: مادۀ 

دلیل این امر آن اسـت کـه دالل در ایـن بـاره » داشته باشد. ینامه مخصوصاجازه ینکهاجرا گذارد مگر ا موقع بهتعهدات آنها را  آنکه
 قانون مدنی است،  ٦٦٥و  ٦٦٣مواد تکرار با عباراتی متفاوت، کسب وکالت ننموده است، این ماده 

 او داده ه اسـت کـه در ضـمن معـامالت بـ یو اسناد یاءول تمام اشؤدالل مس«ق.ت:  ٣٣٩ مسؤولیت نسبت به اشیاء و اسناد: مادۀ
 ٦٦٦اگـر چـه طبـق مـادۀ » شخص او نبوده است.ه مزبوره مربوط ب اسناد یا یاءتلف شدن اش یا یعکه ضا یدثابت نما ینکهشده مگر ا

وارده به موکل اسـت، کـه تقصـیر او اثبـات شـود، ولـی در قانون مدنی، ید وکیل، ید امانی است، و فقط در صورتی مسؤول خسارات 
 قانون تجارت دالل مسؤول تلف اشیاء و اسناد شناخته شده است، مگر آنکه ثابت کند که تلف آنها مربوط به او نبوده است.

  اره را تـا موقـع خـتم التجـنمونـه مال یـدنمونه باشد دالل با یفروش از رو  که یدر مورد«ق.ت:  ٣٤٠داللی معامله طبق نمونه مادۀ
 »معاف دارند. یدق یناز امعامله او را  ینطرف ینکهمعامله نگاه بدارد مگر ا

  آنهـا  یرأ ییـرکه ممکن است موجب تغ ...امور ... را از  ینآمر  یدبا ... دالل«ق.ت:  ٣٤١لزوم مطلع کردن آمرین از امور مهم: مادۀ
 ».یدشود مطلع نما

  راجـع بـه آن  یتوسـط دالل واقـع و نوشـتجات و اسـناده هر گاه معامله ب«ق.ت:  ٣٤٢اسناد: مادۀ مسؤولیت دالل نسبت به اعتبار
انـد دالل توسط او معامله را کردهه باشد که ب یاشخاصه راجع بامضاها  که یتوسط او رد و بدل شود در صورته ب ینطرف ینب ،معامله

 »نوشتجات و اسناد مزبور است. یضامن صحت و اعتبار امضاها
 یآنهـا داللـ یکـه بـرا یدالل ضامن اعتبار اشخاص«ق.ت:  ٣٤٣کننده: صدر مادۀ عدم مسؤولیت نسبت به اعتبار اشخاص معامله 

 ».یستن...  کندیم
  شـودیکـه توسـط او م یمعـامالت یضـامن اجـرا ...دالل  «ق.ت:  ٣٤٣عدم مسؤولیت نسبت به اجراء مفاد معامله: انتهـای مـادۀ 

رسد و دالل مسؤولیتی نسبت به تعهـدات ناشـی از دیگر پس از آنکه معامله منعقد شد، تعهدات دالل به اتمام میبه عبارت » .یستن
 آن معامله ندارد.

  که مـورد معاملـه بـوده  هالتجار جنس مال یادالل در خصوص ارزش «ق.ت:  ٣٤٤عدم مسؤولیت در خصوص موضوع معامله: مادۀ
 »(است) بوده. (دالل) از جانب او یرثابت شود تقص ینکهمگر ا یستول نؤمس
  :اعتبـار تعهـد ه از آنهـا بـ یکـی یامعامله  ینهر گاه طرف«ق.ت:  ٣٤٥مادۀ مسؤولیت دالل در صورت انجام معامله به اعتبار تعهد او

طـرفین که دالل به هر نحو انجام تعهدات یکی از این حالت در صورتی است  »شخص دالل معامله نمود دالل ضامن معامله است.
 را مورد تضمین قرار دهد.

  یـادالل در نفـس معاملـه منتفـع  کـه یدر صورت«ق.ت:  ٣٤٦لزوم اطالع به طرفین معامله در صورت سهیم بودن در معامله: مادۀ 
 »(خواهد بود) ول خسارات واردهؤو اال مساطالع دهد  داندینکته را نم ینکه ا یطرفه ب یدباشد با یمسه
  دالل در  که یدر صورت«ق.ت:  ٣٤٧آمر برای انجام تعهدات قراردادی در صورت سهیم بودن در معامله: مادۀ مسؤولیت تضامنی با

 »تعهد خواهد بود. یول اجراؤباشد با آمر خود متضامنًا مس یممعامله سه

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

۱۹ 
 

 گرفته به  ی او انجامهر دالل باید دفتری داشته و کلیه معامالتی را که به دالل«ق.ت:  ٣٥٦ظف به داشتن دفتر داللی: مادۀ وم
 :ترتیب ذیل در آن ثبت نماید

تسلیم موضوع معامله فوری  ینکهاشرایط معامله با تشخیص به ـ ٤ نوع معاملهـ ٣ مالی که موضوع معامله استـ ٢ اسم متعاملینـ  ١
التجاره است یا مال فوری است یا به وعده است وجه نقد ینکهاعوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص ـ ٥ است یا به وعده است

 .نامه وزارت عدلیهامضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامـ ٦ به رؤیت است یا به وعده یا برات در صورتی که برات باشد
 ».دفتر داللی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است

 اجرت داللی:
  تمام شده وساطت او  یا یراهنمائه ب معامله که یرا مطالبه کند مگر در صورت یحق دالل تواندیدالل نم«ق.ت :  ٣٤٨مادۀ

گه با متصدی حمل و نقل: ق.ت در این خصوص ساکت است اما قانون مدنی می؛ کاری: با اجرای معاملهالعملحّق ( ».باشد
 )انعقاد قرارداد

 نکات این ماده: 
 تعهد دالل تعهد به نتیجه است. •
 امتناع ورزد، تا ابتدا اجرت را دریافت کند. انجام تعهدات داللی از تواندینمدالل حِقّ حبس ندارد، یعنی  •
  کاری حّق حبس نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمت آن داریم؛ در تصدی حمل و نقل العملدر داللی حّق حبس نداریم؛ در حّق

 إَلیه. . حّق حبس در برابر مرسٌل ٢مرِسل؛ . حّق حبس در برابر ١دو جور حّق حبس داریم: 
  اگر  ینبنابرا» دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.، باشد یقیشرط تعله هر گاه معامله مشروط ب«ق.ت:  ٣٥٠مادۀ

 اجرت نیست. معارض داشته  است، دالل مستحّق  ،ملک منعقد شود، سپس معلوم شود که ملک بودِن بالمعارضق به معاملۀ معلّ 
زمان با حصول هماست مگر عقد معّلق که  همان زمان انعقاد عقددالل به محض اتمام معامله یعنی زمان ایجاد اثر حقوقی که غالبًا 

کار خودش یک طرِف معامله است باید معامله را اجرا کند، لذا العملحّق کار از آنجایی که العملاست و در خصوص حّق  َعَلیهمعّلٌق 
 مستحّق اجرت است. از اجرای معاملهپس 
  یدالل ۀمطالب فسخ بشود حّق  یقانون یاراتاز خ یکیواسطه ه ب یا (اقاله) ینطرف یترضاه معامله ب که یدر صورت«ق.ت:  ٣٥٢مادۀ 

  ».فسخ معامله مستند به دالل نباشد ینکهمشروط بر ا شودیاز دالل سلب نم
  چون داللی این گونه معامالت به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله » معامالت ممنوعه اجرت ندارد. یدالل«ق.ت:  ٣٥٣مادۀ

 باطل است.
که دالل یک معاملۀ منجِز مشروع منعقد کرد مستحّق داللی است: ولو اینکه فسخ شود، ولو اینکه اقاله گه:همیندو مادۀ باال می

 شود، ولو اینکه منفسخ شود.
  ینا یرغ یقرارداد خصوص ینکهاست که او را مأمور انجام معامله نموده مگر ا یطرف ۀعهده دالل ب ۀالزحمحق«ق.ت  ٣٥٤مادۀ 

 »را مقرر بدارد. یبترت
  به  الزحمه بر اساس تعرفۀ قانونی است.قانون دالالن نسخ شده است و جایگزین آن تعیین حّق  ١٣با توّجه به مادۀ  ٣٥٦و  ٣٥٥مواد

مخصوص  ، دفترتواند قراردادی باشد به شرط اینکه متجاوز از تعرفه نباشد و همینطور در خصوص دفترالزحمه میعبارتی حّق 
 داللی الزم است که باید امور راجع به داللی در آن قید شود.
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  بر یاو  یدمعامله اقدام نما یگرف دنفع طر ه داده ب یتاو مأمور ه که ب یخود نسبت به کس یفهاگر دالل برخالف وظ«ق.ت:  ٣٤٩مادۀ 
که کرده نخواهد بود  یاجرت و مخارج را قبول کند مستحّق  یوجه ۀوعد یاو  یافتدر  یمحل از طرف مزبور وجه ِی تجارت خالف عرِف 

 ؛ .... »
متصدی حمل و نقل را تابع وکالت کاری و العمل، قانونگذار اصوًال داللی، حّق ٣٧٨و  ٢٥٨و مواد  ٣٣٥نکته: با توّجه به قسمت اخیر مادۀ 

 دانسته است و این در حالی است که با یک نگاه ظاهری به همان مفاهیِم أعماِل تجارِی فوق شکًال هیچ کدام شبیه وکالت نیستند. در نتیجه
بودن، بودن، اذنیعهدی بودن عقد،رضایی ،المثل از حیث لزوم و جوازمقصود از تبعیت از وکالت ناظر به مقررات ماهوی وکالت است. فی

 تر از حیث مسؤولیت امانی، تابع وکالت هستند.   بودن و از همه مهممعوض
ت در مواد  : یِد امانِی وکیل به این معنی است که وکیل مسؤول نیست مگر تقصیر او ثابت شود.نکته

ّ
غالبًا با این وضع  ٣٩٤تا  ٣٣٥با دق

حواستون باشه: یکسری از  تقصیر یا قوۀ قاهره را ثابت کند. مسؤول هست مگرحمل و نقل کار و متصدی العملمواجهیم که دالل، حّق 
مسؤول شخص، «بودِن ید است در حالی که یِد ضمانی حالتی است که ضمانی...»  مسؤول هست مگر «...گن این اوونهایی که تعطیلن می

این است که در این سه مقوله، قانونگذار همان یِد امانی را به شکل تعهد به واقعیت  .»عدم تقصیر یا قوۀ قاهره را ثابت نماید هست حتی اگر
بینی کرده است و به نوعی فرض مسؤولیت کرده ولی امکاِن رفِع مسؤولیت را نیز ) پیشنتیجه (بر خالف وکالت که تعهد به وسیله است

 د به نتیجه است بر خالف وکالت.نتیجه اینکه یِد دالل، امانی است مثل وکالت و تعه بینی کرده است.پیش
 خالف آن را ثابت کند. هست مگرشده ضمن معامله : دالل، مسؤول اسناد و اشیاِء سپرده٣٣٩ماده 
 خالفش ثابت شود. مگر هست: دالل، ضامن صحت و اعتبار امضای نوشتجات و اسناد راجع به معامله ٣٤٢مادۀ 
 خالف آن ثابت شود. مگرهست : دالل، ضامن تقصیر و تقلب خود ٣٣٧مادۀ 
چون اثبات خالف آنها به واسطۀ اثبات عدم تقصیر یا قوۀ قاهره  بودنضمانیاست و نه  تعهد به نتیجههای فوق، گویای »هست«همۀ 
 بینی شده است.پیش
است ) یعنی وی نیز مسؤول کار، تعهد به نتیجه است (بر خالف وکیلالعملباشد (مثل وکیل)؛ تعهد حّق کار امانی میالعمل: ید حّق نکته
 ٣٦٦ماده  کار مسؤول تقصیرات خود هست مگر خالف آن را ثابت نماید.العملگه: حّق می ٣٦٤الَمَثل ماده خالف آن را ثابت نماید. فی مگر

کار مسؤول العملگه: حّق می ٣٧٠ماده  خالف آن ثابت شود. هست مگرکار مسؤول ضررهای ناشی از فروش نسیه العملگه: حّق می
ت کنید همۀ هست مگرتفاوت قیمت 

ّ
کار در العملبودِن به نتیجۀ یِد حّق های فوق، بیانگر امانی...»هست مگر «...  خالف آن ثابت شود. دق

 کاری است و نه ید ضمانی.العملمقابل آمِر قرارداِد حّق 
 ٣٧٠، در فروِش نسیه بدون اذن ٣٦٦، مسؤولیت تفاوت قیمت در فروش کمتر از حداقل قیمت ٣٣٦، اصِل مسؤولیِت امانی ٣٦١نظر به مواد: 

کار، آن هم با تعهد به العمل؛  که همگی نشانگر یِد امانِی حّق انجام یا اقدام هر کار نادرست مثل اعالم قیمتی بیش از خرید یا کمتر از فروش
عالوه بر این مسؤولیِت مفروض  ٣٧٠کار مسؤول هست مگر خالف آن ثابت شود. ضمنًا در مادۀ العملنتیجه است یعنی در تمام این موارد حّق 

 کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.العملتواند خوِد حّق . آمر می٢. عدم استحقاق کمیسیون؛ ١بینی شده است: دو ضمانت اجرا نیز پیش
کار را مسؤول بیمه ندانسته و ثانیًا العملکار به تصریح قانون به صورت قاعدۀ تکمیلی اوًال حّق العملحّق  ٣٦٧و  ٣٦٠: نظر به مواد نکته

داند مگر اینکه در باب بیمه، دستور آمر باشد و در باب تعهداِت طرف، شرط ضمانت شده یا مسؤوِل تعهداِت طرِف معامله در مقابل آمر نمی
 ه بدون اذن به صورت نسیه انجام شده یا عرِف تجاری شخص را مسؤول بداند. معامل
متصدی «گه: می ٣٨٦المثل: م : یِد متصدِی حمل و نقل نیز امانِی به نتیجه است یعنی مسؤول هست مگر خالف آن را ثابت نماید. فینکته

مسؤول متصدی «گه: می ٣٨٧م  ؛...» هست مگر دیمسؤول مفقومتصدی «گه: می ٣٨٦قسمت اخیر م  ؛...» هست مگر مسؤول تلف
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خسارت مسؤول متصدی «گه: می ٣٨٧م  ؛...» هست مگر مسؤول نقص کاالمتصدی «گه: می ٣٨٧م  ؛...» هست مگر خسارت تأخیر
ت کنید همۀ  ؛...» هست مگر آواری

ّ
 ید ضمانی. بودِن به نتیجۀ یِد متصدی است و نههای فوق، بیانگر امانی...»هست مگر «... دق

ت کنید همۀ  :نکته
ّ
شود. هم دالل، هم می» نیست«تبدیل به  قوۀ قاهرهیا  امور خارج از ارادۀ شخصهای فوق، با اثباِت »هست«دق

 کار، مسؤولیِت امانِی به نتیجه دارند.العملمتصدی حمل و نقل و هم حّق 
متصدی حمل و نقل پس از تحویل کاال و اخذ کرایه و یا پس از انقضای مرور زماِن یکساله دیگر مسؤول  ٣٩٣و  ٣٩١: نظر به مواد نکته

روز پس از  ٨ها ظرف و یا عیوب غیرظاهری باشد که منت باشدای ) تدلیس یا تقصیر عمده٣٩١نیست، مگر اینکه در حالت تحویل کاال (
صرفًا در باب دعوای خسارت چه بحری چه غیربحری، پس از یک  ٣٩٣داده شود؛ اما به موجب مادۀ ه باید اطالع التجار گرفتن مالتحویل

 سال مرور زمان دیگر هیچ دعوای خسارتی پذیرفته نیست. 
. بارنامـه ١خسارات مگـر: استرداد کاال را دارد، به شرط پرداخت مخارج و  کننده) اصوًال حّق ُمرِسل (ارسال ٣٨٣و  ٣٨٢به موجب مواد  :نکته

. پـس از ٤. اعالم وصولی کاال به مقصد صـورت گرفتـه باشـد یـا ٣موجود نزد مرِسل قابل تحویل نباشد یا  . رسیدِ ٢إلیه تسلیم شده یا به مرسٌل 
 حالت، حّق استرداد منتفی است. ٤تقاضای تسلیم شده باشد. در این  ،کاال در مقصد وصوِل 

توانـد شود و متصدی میسبب ایجاد امانت (رابطۀ امانی) در نزد متصدی می یهإلَ دم انجام تعهدات توسط مرسٌل ع ٣٨٤به موجب مادۀ : نکته
چنـین وضـعیت های آن را نزد خود یا نزد ثالث به صورت امانی نگاه دارد و یا با اطالع دادستان آن را به فروش برساند، به هر حـال مسـؤولیت

 کننده/آمر) است.لبالتکلیفی به عهدۀ مرِسل (ارسا

به تقاضای یکی از طرفین (رأسًا ممکن نیست) در صورت تواند (بدون آنکه نیاز به اطالع دادستان باشد) دادگاه صالح می ٣٩٢به موجب مادۀ 
شـده و بـا  جلسـهصورت عّلت فـروشإلیه یا رأی به امانت و یا رأی به فروش صادر کند به شرط اینکه در فروش اختالف بین متصدی و مرسٌل 

 پرداخت مخارج و وجوه از آن جلوگیری نشده باشد.

 شود.تجاری محسوب نمی حمل و نقل با پستقانون پست،  ٤: به موجب مادۀ نکته

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

از  ندارند. هر کجا که اسم و رسمی در معاملهمعامله نیست اصل بر این است که دالل و متصدی نقشی در معامله ندارند پس مسؤولیتی هم 
شون به دارند؛ مثًال وقتی دالل سهیم باشد یا منتفع باشد یا طرفیِن معامله یا یکی مسؤولیت معامالتیاینها در معامله پیدا شد، این دو 

چنانچه شرط ضمان برای دالل شده باشد؛ طبیعی است که در این  اعتبار تعهد دالل معامله کنند (ضمانت ضمنی) و یا طبق اصول حقوقی
اینهایی که گفتیم مثال است و حصری نیست. هر جا سر و کّلۀ دالل در معامله پیدا  خواهد داشت. همحاالت، دالل، مسؤولیت معامالتی 

 شد، مسؤول است.
، معامله، ارزش موضوع معامله، اجرای معامله، اعتبار طرفین معاملهدارند دالل در نیز اذعان می ٣٤٤و  ٣٤٣همانگونه که بیان شد و مواد 

شدن] و یا مگر تقصیر وی بودن، منتفع[معامله به اعتبار دالل، سهیم ٣٤٧تا  ٣٣٥های ضامن نیست، مگر یا حالت معاملهجنس موضوع 
 ثابت شود.

راجع به مسؤولیت  ٣٤٢مادۀ و  شده در ضمن معاملهاسناد سپردهکه مسؤولیت اشیاء و  ٣٣٩مادۀ  که اصل مسؤولیت امانی ٣٣٧نظر به مواد 
مسؤولیِت امانِی به باشد، دالل با توّجه به فرض مسؤولیت در این سه ماده می شده در معاملهصحت و اعتبار اسناد و نوشتجات رد و بدل

 آنکه عدم مسؤولیت خود را به واسطۀ عدم تقصیر یا قوۀ قاهره اثبات نماید. هست مگردارد یعنی مسؤول  نتیجه
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اگر متصدی حمل و نقل که حمل کاالی شخص الف را بر عهده گرفته است، آن را به مأمور حمل دیگری جهت حمل بسپارد و در : سوال
 به کاال وارد شود: نتیجۀ 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 

 )دیگرمتصدی حمِل یا  راننده(اعم از  مأمور حملاین کار را انجام دهد یا توسط  مباشرتاً :متصدی حمل و نقل مسؤول است اعم از نکته
دوم هیچ نقشی در مسؤولیت متصدی اّول در برابر فرستنده ندارد؛ متصدی  یمتصد  یااعم از راننده  مأمور حملاین کار را انجام دهد. وجود 

اّول به هر حال ضامن است. متصدی به هر حال مسؤول کّل خسارت هست (بدون نیاز به اثبات تقصیر). مأمور حمل از حیث ضمان قهری 
بر مسؤولیت اشتراکی یا ِنسبی است. مسؤولیت تضامنی  تقصیر) مسؤول کل خسارت هست. مسؤولیت تضامنی استثناء است، اصل (با اثبات

ای که در مورد گزینۀ سوم باید بگیم اینه: در سؤاالت اگر هر چهار گزینه راجع تصریح نشده است. نکته ٣٨٨نیاز به تصریح دارد ولی در مادۀ 
ای بود که بحث حّق رجوع را مطرح کرده بود گزینه هادر کنار گزینه را بزنیم ولی اگر» مسؤولیت تضامنی«الجرم باید مسؤولیت بود نوع به 

. حّق رجوِع متصدی به مأمور حمل به هر حال (حتمًا بر گزینۀ مسؤولیت تضامنی ارجح است) زنیمهمان را می ٣٨٨طبق تصریح ماده 
باشد بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر باشد کاال هم حّق مراجعه به متصدی برای کّل خسارت را دارا میصاحب  ٣٨٨به موجب مادۀ  پابرجاست.

(اتالف یا  خسارت از باب ضمان قهری تواند به مأمور حمل (اعم از راننده یا متصدی دوم) برای کّل چون فرض مسؤولیت است و از سویی می
 مراجعه کند. تسبیب)

ن حمل اشخاص (مسافر) تابع قرارداد حمل و نقل مدنی است اما در سؤاالت تحلیلی مثل ارشد، حمِل اشخاص نیز : در سؤاالت کانونکته
 تواند تجاری به شمار آید. می

توان گفت قراردادی است که بین صاحب کاال با متصدی حمل و نقل در رغم عدم تعریف در قانون تجارت می: قرارداد حمل و نقل علینکته
اسِم قرارداِد حمل و نقل در رابطه با  شود.های دریایی، هوایی، زمینی یا ریلی تنظیم میبار و مسافر (اشیاء و اشخاص) در حمل و نقل دو مقولۀ

بارنامه یک سند  شود.نامیده می بلیطشود. اسِم قرارداِد حمل و نقل در رابطه با موضوع مسافر، نامیده می رسید باریا بارنامه موضوع بار، 
 انتقال نیست و قائم به خود فرد (به اسم شخص) است.ها) اما بلیط سند قابلانتقال است (همۀ بارنامهمالکیت قابل

که  به نام خودکاری (العمل، حّق گری معامالِت ملکی، تجاری و سایر معامالت)داللی (ماهیت: واسطه ٣٧٨و  ٣٥٨، ٣٣٥: نظر به مواد نکته
کند) و تصدی چون دالل اصًال معامله نمی که وجه تمایز با داللی است کردنمعاملهکاری داریم + به حساب دیگرِی العملفقط در حّق 

رغم اینکه شباهت ظاهری به وکالت ندارند اما از حیث مقررات خواد) علیمی ابزار و تشکیالت، مؤسسه و بنگاه، تکرارحمل و نقل  (که 
البته با توّجه به اینکه آنها موضوعات تجاری  ند؛ از این روی، مسؤولیت آنها مسؤولیت امانی است و نه ضمانی.تابع وکالت هست» ماهوی«

ت هستند قانونگذار فرض مسؤولیت نموده و آنها را متعهد به نتیجه دانسته است (تقصیر را قانونگذار فرض کرده مگر اینکه عدم تقصیر را ثاب
 کند).
بینی له، منتفع یا سهیم بودن پیشمرسانی در باب چندآمری، جزئیات معاتنها در داللی اطالع ٣٤٦و  ٣٤٧، ٣٤١، ٣٣٦نظر به مواد : نکته

کاری و تصدی العملرسانی شرط نیست بلکه در حّق کاری و تصدی هرچند این تعددها مجاز است اما اطالعالعملشده است اما در حّق 
 ٣٦٢و همینطور طبق مادۀ  رسانی راجع به جریان اقداماتاطالع ٣٥٩الَمَثل: طبق ست فیرسانی در موضوعات دیگر شرط ااطالع
رسل به متصدی حمل و نقل از رسانی توسط مُ اطالع ٣٧٨و به موجب مادۀ  الفسادالتجارۀ سریعالعموم برای فروش مالرسانی به مّدعیاطالع
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هایی هستند که رسانی. اینها همگی اطالعیه از وصول کااللَ إرسٌل رسانی به مُ عاطال ٣٨٩و به موجب  آدرس، محّل تسلیم، وزن کاال و ...
 اند.بینی شدهپیش

 ق.آ.د.م). ٣٦ق.ت و مادۀ  ٣٣٨نامۀ مخصوص داده شده و تصریح شود (ماده نکته: دالل همانند وکیل حّق اجرا ندارد مگر اینکه اجازه
 عالمت تجاری:

باشد و هر تجدید سال است و مبدأ آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه می ١٠است. مدت اعتبار ثبت عالمت تجاری داشتن عالمت تجاری اختیاری 
وانتقال است ولی اعتبار انتقال منوط به کند. عالمت تجاری قابل نقلسال حق انحصاری مزبور را برای صاحب آن تضمین می ١٠ثبت برای 
 ثبت است.

 ثبت اختراع:
نماید باید سال است و تعیین این مدت مخترع است و برحسب مدتی که انتخاب می ٢٠و حداکثر  ١٥و یا  ٥،١٠مدت اعتبار ورقه اختراع 

 است. انتقالقابلگردد. حق اختراع کًال یا جزئًا هزینه بپردازد. مدت اعتبار در خود ورقه قید می
های عمومی تهران است. خواه اقامتگاه خوانده تهران یا شهر عالمت تجاری دادگاه دادگاه صالح حقوقی و کیفری در خصوص حق اختراع و

 دیگری باشد و خواه محل وقوع جرم تهران یا شهر دیگری باشد.
مقام تجارتی اّوًال خود یک عمل تجاری نیست (بر خانه است. قائمخانه شرکت نیست، محّل تجارِت رئیِس تجارت: تجارتمقام تجارتیقائم

خانه خانه، او را در امور مربوط به تجارتوقت تاجر نیست بلکه کسی است که رئیس تجارتمقام هیچکاری) پس قائمالعملالف داللی و حّق خ
ت شود تجارت

ّ
تاجر است (ماده خانه خانه یک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و تاجر نیست بلکه رئیس تجارتنائِب خود قرار داده است. دق

 مقام به ثبت رسیده و اعالم شده باشد، تجدید اختیارش هم مستلزم ثبت و اعالن است.زمانی که نصب قائم ٣٩٦توّجه به مادۀ ). با ٣٩٥
قانون آیین دادرسی مدنی که اصل بر وکالت اجتماعی در صورت تعدد وکیل بود در حقوق تجارت به موجب مادۀ  ٤٤: به موجب مادۀ نکته
ها اصل بر استقالل و انفراد مقامستلزم ثبت و اعالن است این یعنی در صورت تردید در اجتماع یا استقالل قائممقامِی اجتماعی مقائم ٣٩٧

 آنها است مگر ثبت و اعالن شده باشد.
وسط و همانند قواعد آیین دادرسی مدنی که وکالت در توکیل مستلزم اذن و تصریح موکل بود، گرفتن نائب ت ٣٩٨با توّجه به مادۀ  :نکته
 خانه ممکن است. پس در جزئی از کارها نیابت بدون اذن مجاز است.مقام نیز در کلیۀ کارها با اذن رئیس تجارتقائم

مقام تجاری که نیابتش به ثبت رسیده و اعالن شده صرفًا با ثبت و اعالن در قانون آیین دادرسی مدنی، عزل قائم ٣٧: بر خالف ماده نکته
 مقابل ثالث معتبر است.

تر اینکه شود و عجیببود با فوت یا حجِر رئیس منعزل نمی خانهنائب رئیس تجارتمقامی که عجیب است که قائم ٤٠٠: با توّجه به مادۀ نکته
(اصل این است که وقتی اصیل بمیرد،  محسوب شده است مقامبرابر با انعزال قائمرکت شخانه یک شرکت به شمار آمده و انحالل آنتجارت

 خانه است).خانه نیست، نایب رئیس تجارتمقام، نایب تجارتشود؛ قائمنایب هم منعزل می
مقام است که رابطۀ نیابتش تابع قانون تجارت است و اّال هر نوع رابطۀ نمایندگِی دیگر مثل وکالت، مثل صرفًا قائم ٤٠١: نظر به مادۀ نکته

  مخدومی و شاگردی هر کدام تابع قواعد عمومی خود است. -رابطۀ خادم
  
 

 های تجاریفصل دوم: شرکت
 تجاری و مدنی از قرار ذیل است: هایشرکتتفاوت 
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عقد به وجود آیند و یا به  به موجبمل است مدنی محت هایشرکت آنکه حال آیندمیعقد به وجود  موجب بههمیشه  تجاری هایشرکت .١
 وراثت، اختالط، ...)مثل دیگر (طریقی 

ها، شرکاء و آیند منظور ما آن است که در برخی شرکتهای تجاری با عقد یعنی قرارداد به وجود میگوییم شرکتنکته: اینکه می
کنند که های سهامی، سهامداران ورقه خرید سهم را امضا میکنند و در شرکتنامه را امضاء میاساسنامه و یا شرکت ،سهامداران

های نامه یا ورقه خرید سهم، همگی داللت بر عقد بودن شرکتبنابراین امضای اساسنامه یا شرکت؛ نویسی گویندحًا به آن پذیرهاصطال
 تجاری دارند.

 جایزند.عقدی  اندآمدهمدنی که با عقد به وجود  هایشرکت آنکهحال اندالزمتجاری عقدی  هایشرکت .٢
 .اندبهرهبیمدنی از وجود شخصیت حقوقی  هایشرکت آنکهحالی واجد شخصیت حقوقی هستند ر اتج هایشرکت .٣
در  کهدرحالیشرکاست  شخصِی  مخصوص به خود هستند و این دارایی جدای از دارایِی  اختصاصِی  دارایِی  تجاری دارای هایشرکت .٤

 .باشدنمیاختصاصی نیز  دارای دارایِی  ند وحقوقی نیست د شخصیِت واِج  های تجاریمدنی چون شرکت هایشرکت
کنند، دارایی مستقل شرکت ایجاد ترین اثر شخصیت حقوقی است. بعد از اینکه صاحبان آورده، آوردۀ خود را تقدیم شرکت میمهمدارایی 

. صاحبان آورده تبدیل به شرکای ٢شود؛ . آورده تبدیل به دارایی مستقل شرکت می١افتد: شود با تشکیل و ثبت شرکت دو اتفاق میمی
(سهم) است و در یکسری شود. این حق در یکسری جاها به واسطۀ سهام ، برای شریک حق ایجاد میشوند. در نتیجهشرکت می

شود. این حق هم جنبۀ مالی (سود مستمر، استرداد اصل آورده بعد از انحالل) دارد و هم جنبۀ الشرکه ایجاد میها به واسطۀ سهمشرکت
 غیرمالی (حّق رأی، حّق اطالع، حّق حضور).

لی دارد، هم شده است. حال این حق هم جنبۀ ما الشرکه هر دو یک حّق دینی است که برای شریک به عهدۀ شرکت ایجادسهم و سهم
 باشند.توثیق (وثیقه یا رهن) میاسقاط و قابلتوقیف، قابلانتقال، قابل، قابلتقویمدارند، قابل جنبۀ غیرمالی و از آنجایی که جنبۀ مالی

در سهام وثیقۀ مدیران و در  ١١٤ق.م رهِن دین را باطل دانسته است، اما در حقوق تجارت اّوًال به موجب مادۀ  ٧٨٤رغم اینکه مادۀ علی
که وثیقۀ اوراق بهادار از جمله سهم یا اوراق مشارکت و یا حتی  ١٣٨٠ها مصوب ثانی به موجب قانون خاص الزام سپردن وثیقه به بانک

 .الشرکه نیز پذیرفته شده استتوثیق سهام و سهمق.م  ١٠را پذیرفته است و النهایه، به موجب مادۀ الشرکه سهم
مدنی در اغلب موارد اتخاذ تصمیم به اتفاق  هایشرکتدر  آنکهحالتجاری به اکثریت آراست  هایشرکتدر اغلب موارد اتخاذ تصمیم در  .٥

 .باشدمیآراء 
مدنی نام مخصوص به خود  هایشرکتدر اغلب موارد  آنکهحالرای نام مخصوص به خود هستند دا تجاری هایشرکتدر همۀ موارد  .٦

 ندارند.
 .اسم شریکو  نام خاص/اسم خاص، عنوانها حداکثر متشکل از سه بخش است. ناِم شرکت

  اسم شریک اسم خاص عنوان

 مختلط سهامیو  مختلط غیرسهامی، نسبی، تضامنی + + +

 )با مسؤولیت محدودو  تعاونی، هاسهامیها (شرکتسایر  - + +
 برده در حکم ضامن است.(+) فقط شریک نام

 است. در حکم شرکت تضامنیباشد های عمًال موجود که فاقد عنوان میشرکت ٢٢٠به موجب مادۀ  - - -

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

 نیست.
گردد زیرا این اموال دیگر متعلق به خود ل شرکت قطع میمحض تشکی های تجاری رابطه مالکیت شرکاء با اموال خود بهدر شرکت .٧

های تجاری، شرکاء نسبت به اموال شرکت، دارای یک حّق احتمالی هستند که شرکت است؛ به همین دلیل است که در شرکت
باشد، رابطۀ مالکیت های مدنی از آنجاکه شرکت، واجد شخصّیت حقوقی مستقلی نمیاما در شرکت؛ گوینداصطالحًا به آن حّق دینی می
 باشند.گویند شرکاء همچنان دارای یک حّق عینی نسبت به اموال میگردد، اصطالحًا میشرکاء با اموال خود قطع نمی

ای الزامات را ضروری دانسته است، مثل پاره قانونگذارهای تجاری، های تجاری و مدنی آن است که در شرکتتفاوت دیگر شرکت .٨
های مدنی چنین که در شرکتکننده و مواردی از این قبیل درحالیثبت شرکت، وجود هیأت مدیره، ارگان نظارتداشتن اسم مخصوص، 

 الزاماتی وجود ندارد.
شوند یعنی هدف شرکاء از بردن تشکیل میهای تجاری همیشه به قصد نفعهای تجاری و مدنی آن است که شرکتتفاوت دیگر شرکت .٩

های مدنی امکان دارد هدف شرکاء از تشکیل شرکت، انتفاع نباشد بلکه به آنکه در شرکتد؛ حالباشتشکیل شرکت، انتفاع می
 منظورهای دیگری شرکت مدنی را تشکیل دهند.

 کنند.های مدنی علیه شرکاء اقامۀ دعوی میعلیه خود شرکت است، اما در شرکت های تجاری، اقامۀ دعوی برشرکت در مورد .١٠
علیه  ری اگر بخواهیم از جانب شرکت اقامۀ دعوی کنیم، خواهان دعوی، خوِد شرکت است و اگر بخواهیم برهای تجانکته: در شرکت

عنوان خواهان و یا خواندۀ های مدنی خود شرکاء بهکه در شرکتخواندۀ دعوی خود شرکت است، درحالی ،شرکت اقامۀ دعوا کنیم باز
 گیرند.دعوی قرار می

 
 موجود در قوانین ایران از قرار ذیل است: هایشرکت

 شرکت سهامی خاص .١
 شرکت سهامی عام .٢
 محدود مسؤولیتشرکت با  .٣
 تضامنیشرکت  .٤
 شرکت نسبی .٥
 شرکت مختلط غیر سهامی .٦
 شرکت مختلط سهامی .٧
 شرکت تعاونی .٨

 :٤٤های اصل در قانون اجرای سیاست :نکته
 ١ماده  ٨مصرف قانون تجارت است) بند های تولید و های تعاونی متعارف (همان تعاونی. شرکت١
 ١ماده  ٩های تعاونی سهامی عام (در قالب سهامی عام) بند . شرکت٢
 ١ماده  ١٠تواند در قالب سهامی عام باشد یا تعاونی) بند تعاونی فراگیر مّلی (اختیاری است یعنی میهای . شرکت٣
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های تعاونی متعارف) فرقی نکرده اما هدفشان متفاوت است. هدِف این دو مورد (شرکتهای تعاونی ساختاِر این دو مورِد اخیر، با اّولی (شرکت
های تعاونی الَمَثل در شرکتهای پایین است؛ فیکردن فاصلۀ دهکسازی و کمهای تعاونی فراگیر مّلی) خصوصیسهامی عام و شرکت

 شکیل دهند.فراگیر مّلی سه َدَهِک پاییِن جامعه باید هفتاد در صِد اعضاء را ت
شده در قانون تجارت بر هفت قسم است که یکی از آنها شرکِت تعاونِی تولید و مصرف است که اصطالحًا شرکت های تعریفپس شرکت

 ٤٤های اصل از سویی به موجب قانون اجرای سیاست شوند.شناخته می ٤٤های اصل ونی متعارف نیز به موجب قانون اجرای سیاستاتع
 .تعاونی فراگیر مّلیو شرکت  تعاونی سهامی عامتعاونی دیگر تعریف شده است که عبارتند از: شرکت  ظاهرًا دو شرکت

که دو تا از آنها  ٤٤های اصل قانون اجرای سیاست ١تا در مادۀ  ٣قانون تجارت +  ٢٠تا در مادۀ  ٧شرکت تعریف شده است ( ٩در حال حاضر 
های قانون تجارت متفاوتند واّال ساختاِر شده صرفًا به لحاظ اهداف با شرکتشرکِت جدیِد تعریفجدید است و یکی قبًال تعریف شده بود). دو 

به انتخاب شرکاء  تعاونی فراگیر ملیو  مشمول مقررات سهامی عام تعاونی سهامی عامعمومِی آنها مشمول قانون تجارت است. به نحوی که 
 شود). شکیل شود (این موضوع در اساسنامه تعیین میتواند تمی سهامی عامو یا تعاونی مشمول ساختار 

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

گری باشد الزامًا باید شرکت سهامی عام تشکیل دهند. همچنین خواهند شرکِت آنها موضوع فعالیتشان بانکداری یا بیمهاشخاصی که می
ید اقدام به تشکیل شرکت سهامی عام خواهند سهام شرکت آنها در بازار بورس و اوراق بهادار مورد دادوستد قرار گیرد الزامًا بااشخاصی که می

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

مقرر داشته هر یک از شرکاِء این شرکت در قبال کّل  قانونگذارچنین شرکتی را تضامنی قلمداد نموده است یعنی  ق.ت ٢٢٠چیست؟ ماده 
 های شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.بدهی

 
 :هاشرکتکلی  بندیدسته

و نسبی از این  تضامنی هایشرکتبرخوردار است.  اهمیت ِل شرکاء در آنها از درجۀ اوّ  هستند که عنصرِ  هاییشرکت شخص: هایشرکت -١
 .اندقبیل

و  سهامی عام و خاص هایشرکتبرخوردار است.  اهمیت اّوِل  سرمایه در آنها از درجۀ هستند که عنصرِ  یهایشرکت :ایسرمایه هایشرکت -٢
های های با مسؤولیت محدود در دستۀ شرکته لحاظ میزان مسؤولیت، شرکتهرچند ب محدود از این قبیل است. مسؤولیتشرکت با 

الَمَثل حداقل باشد. فیهای اشخاص میهای شبیه شرکتای به شمار آمد اما از حیث سایر ویژگیای قرار گرفت و یک شرکت سرمایهسرمایه
 الشرکهسهمشود نه اساسنامه، آورده نامیده می نامهشرکتشود، قرارداد نامیده می شریکدو شخص برای تشکیل الزم است، نام اشخاص 

تواند باعث انحالل باشد، انتقال سرمایه نیازمند رضایت سایر شرکاء است، شود و نه سهام، فوت شریک با مسؤولیت محدود مینامیده می
های اشخاص است ولی مسؤولیتش یه شرکتبا مسؤولیت محدود شب هایپس غالِب ویژگی خواهد.تشکیل شرکت حداقل سرمایه قانونی نمی

 ها است.ایشبیه سرمایه
محدود و یا دارای  مسؤولیتبا  شرکِت  شریِک  مسؤولیِت : برخی از شرکاء، دارای اندشریکی که دارای دو نوع هایشرکت مختلط: هایشرکت -٣

 سهامی و شرکِت  مختلِط  . شرکِت باشندمیتضامنی  شرکِت  شریِک  مسؤولیِت سهامی هستند و برخی دیگر دارای  شرکِت  سهامدارِ  مسؤولیِت 
 .اندقبیلغیر سهامی از این  مختلِط 
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که بسیار  ١٣٧٧و اصالحیۀ سال  ١٣٧٠مصوب سال  .ا.ج.ا اقتصادقانون بخش تعاون  به موجبی هستند که هایشرکت تعاونی: هایشرکت -٤
 ال خواهد شد.معإصورت سکوت اینها، مقررات کلی الیحۀ اصالح قانون تجارت در آنها  درو  گردندمیخود تشکیل  ۀو اساسناممهم است 

ها م شرکاء یا سهامداران مستقل باشد چون در این شرکتها و با.م.م) و تعاونی، ناِم شرکت باید کامًال از ناهای سرمایه (سهامینکته: در شرکت -٥
شرکت «حوۀ نامگذاری در این شرکت ها اینگونه است که باید ابتدا عنوان شرکت مثًال تکیه بر سرمایه است و نه نام شریک یا سهامدار. ن

ای یا تعاونی تشکیل دادیم، اسم مثًال اگر من و شما و دوستمون شرکتی سرمایه». یاروکالت«و بعد یک نام مستقل مثًال ...» سهامِی خاِص 
اگر این قاعده  سهامی و تعاونی یهاشرکتضمانت اجرای این حرفم اینه: در  بگذاریم.» شرکت تعاونی مالکریمی«شه مثًال شرکت رو نمی

، شرکت تضامنی ص ثالثاشخاشرکت با.م.م در برابر  شود ولیشرکت ثبت می شرکت با.م.ماما در  ثبت نیستقابلاساسًا شرکت اجرا نشد 
یک نکتۀ ». ناِم تمام یا بعضی از شرکاء» + «عنوان شرکت«نامگذاری به این صورت است:  های شخص و مختلطدر شرکتشود. محسوب می

شود. نکتۀ مهم اینکه: اگر شریِک با.م.م و یا ناِم شرکای ضامن بیان می های مختلطدر شرکتهم بگم: بدیهی اینکه  نکتۀ مهمو یک  بدیهی
 شود.ب میمحسو ضامند آن شریک ولی نامش در عنوان شرکت اومسهامدار (یعنی شریکی که ضامن نبود) 

ود ر و و  گرددمیبین صنوف خاص تشکیل  هاشرکتشخص قلمداد نمود زیرا این  هایشرکته در زمر  توانمیتعاونی را  هایشرکتنکته: 
 سایر اشخاص با مشکل مواجه است.

سرمایۀ آن  %٥٠، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از ١٣٨٦قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ٤با توجه به ماده  های دولتی:شرکت -٦
باشند و در صورت سکوت اساسنامه و قانون دولتی مشمول قانون تأسیس و اساسنامۀ خاص خود می هایشرکت. باشدمیمتعلق به دولت 

 .ون تجارت، مقررات کّلی الیحه اصالح قانون تجارت در مورد آنها ِاعمال و اجرا خواهد شدالیحه اصالح قان ٣٠٠تأسیس مستندًا به ماده 
 آید؟به شمار می آوردهبا مسؤولیت محدود به های ذیل کدام یک از شرکت :تست
 شرکت با مسؤولیت محدود ×
 سهامی عام و خاص ×
 تعاونی ×
 شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت سهامی و شرکت تعاونی 
های تجاری و چه بسا بعد از ختم عملیات های تجاری به محدود و نامحدود (سرمایه و اشخاص) صرفًا بعد از انحالل شرکتشرکتتفکیک 

 باشد.تصفیه قابل تصور می
رد توان به شرکاء مراجعه کشود یعنی تا وقتی موجود است نمیای محسوب میها شرکت سرمایهتا زمانی که شرکت موجود است، تمام شرکت

حتی تضامنی، حتی نسبی. تا وقتی شرکت موجود است چیزی به نام شرکت اشخاص وجود ندارد. زمان مراجعه به شرکت اشخاص بعد از 
 انحالل است. 

 نحوۀ مطالعۀ قوانین مربوط به درس حقوق تجارت:
 خوانده شد.) ١(که در حقوق تجارت  ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٢٠تا  ١مواد 
 باشد)های سهامی عام و خاص می(که مربوط به شرکت ١٣٤٧الیحه اصالح قانون تجارت مصوب  ٣٠٠الی  ١مواد 
 ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٦٠٠الی  ٩٤مواد 

 آن. ٩٣، ٥٧، ٥١ نسخ شده به جز موادّ  ١٣١١ مصوب قانون تجارت ٩٤الی  ٢١ موادّ توجه: 
 
 

 مالک تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی:
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 چیست؟ ادارۀ شرکتمرکز سؤال: منظور از 
گردد یعنی محّلی که در آنجا مجامع عمومی شرکت و همچنین جلسات هیأت مدیرۀ یعنی مکانی که تصمیمات شرکت در آنجا اتخاذ می

شود. اگر جلسات مجمع عمومی در یک شهر اما جلسات هیأت مدیره در شهر دیگری تشکیل شود، مالِک ما، جلسات شرکت تشکیل می
 باشد.باشد و هیأت مدیره، مجرِی مصوباِت مجمع عمومی میت مدیره میأاهد بود زیرا مجامع عمومی، مافوِق هیمجامع عمومی خو 

 چیست؟ مرکز عملیات شرکتسؤال: منظور از 
د، مرکز دهد؛ برای مثال اگر موضوع فعالیت شرکت، امور بازرگانی باشمنظور مکانی است که شرکت، موضوع فعالیِت خود را در آنجا انجام می

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

لی شرکت را استعمال نموده است. اصطالح مرکز اص قانونگذار هانکته: در برخی قوانین مثل قانون آئین دادرسی مدنی و قانون ثبت شرکت
 باشد.منظور از مرکز اصلی شرکت، همان مرکز ادارۀ شخص حقوقی می

دارند زیرا از  نظراختالفقانونی هستیم، حقوقدانان نیز در این زمینه  تعیین مالک اقامتگاه حقوقی ما مواجه با دو نّص  در خصوص ازآنجاکه
قرار داده مالک را  مرکز عملیات »ق.مدنی ١٠٠٢ماده «را مالک قرار داده است و از طرف دیگر  مرکز اداره »ق.ت ٥٩٠ماده «یک طرف 

 است.
مادۀ برخی از حقوقدانان معتقدند نظر به اینکه در عمل همیشه مرکز عملیات و مرکز اداره بر همدیگر قابلیت انطباق دارند لذا تعارضی بین دو  -١

که  دانیممینیست زیرا  پذیرشقابلمرکز اداره هم هست. این نظر  جاهمانهر جا مرکز عملیات است  دگوینمیفوق وجود ندارد یعنی این عده 
از مرکز  منظور آنکهحال، گرددمیتشکیل  در آنجاجلسات هیأت مدیره ی که جلسات مجامع عمومی و همچنین منظور از مرکز اداره یعنی محلّ 

در یکی از  هایشانکارخانه هاشرکتکه بیشتر  کنیممیی که کارخانه شرکت در آنجا واقع است. ما در عمل مشاهده محلّ  یعنیعملیات 
 .باشدمیتشکیل جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره تهران  محّل  آنکهحال شهرهای صنعتی است 

ماده «تصویب شده است  ١٣١١ سال »ق.ت. ٥٩٠ماده « اما دهتصویب گردی ١٣١٣در سال  .»م.ق ١٠٠٢ماده « ازآنجاکهبرخی دیگر معتقدند  -٢
عام  که قانون مدنی، دانیممینیست زیرا  پذیرشقابلاست. این نظر نیز  »ت. ق.٥٩٠ماده « ناسِخ  ،التصویب بودنمؤخر  به دلیل .»مق. ١٠٠٢

 ندارد.ون خاص را نقا تخصیص ون عام، قابلیتنخاص و مطابق مقررات اصولی قاانون تجارت، است و ق
و اگر در  مرکز ادارهق.ت یعنی  ٥٩٠ماده اشخاص حقوقی مطرح گردد مالک ما  از اقامتگاه سؤالاگر در حقوق تجارت  :کالم ۀخالص

محّل ها پس، اقامتگاِه اشخاِص حقوقی و شرکت .باشدمی مرکز عملیاتیعنی  ق.م ١٠٠٢مطرح گردد مالک ما ماده  سؤالحقوق مدنی 
 است یعنی مرکز مهم امور شرکت؛ بنابراین، محّل کار و عملیات تولیدی مهم نیست. ادارۀ شخص حقوقی

 تجاری است؟ هایشرکتاز موارد ذیل مالک تعیین اقامتگاه  یککدام :سؤال
 مرکز عملیات -الف

 مرکز امور بازرگانی شرکت -ب
 غیرمنقولمحل وقوع اموال  -ج
  .کدامهیچد 

 مالک تعیین تابعیت اشخاص حقوقی:
بنابراین غیر از عامِل اقامتگاه  ؛اشخاص حقوقی تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است »تق. ٥٩١ماده «مستند به 

 شخِص  دهندۀتشکیلبنابراین اینکه اعضای  ؛کندنمیشخص حقوقی، هیچ عامل دیگری نقشی را در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ایفاء 
از نظر قانون های تجاری شرکت نتیجه: تابعیِت  حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند تأثیری در تابعیت شخص حقوقی نخواهد داشت.
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 هاثبت شرکت راجع به از نظر قانونالبته  : شرکِت مقیِم تهران، تابعیِت ایرانی دارد.آنهاست اقامتگاِه تابِع ق.ت)  ٥٩١(مادۀ  تجارت
با توّجه به  آنهاست که مرکز اصلِی محّل تشکیل و تابِع ها تابعیِت شرکت )١٣١٠مصوب  هاثبت شرکت ع بهراج قانون ١(ماده 

بندی: تابعیت، تابع جمع و نه محّل تشکیل و نه محّل ثبت. ِصرفًا مالک است ٥٩١همان معیاِر مادۀ بودِن قانوِن تجارت مؤخرالتصویب
 است. اقامتگاه (مرکز ادارۀ شرکت)

 ١١٠ماده «؟ در این زمینه ما مواجه با دو نّص قانونی هستیم. از یک طرف یا خیراست  پذیرامکانتجاری  هایشرکتتغییر تابعیت  آیا :سؤال
ل.ا.ق.ت مصوب  ٩٤ماده «دیگر  از طرفرا به اتفاق آراء تجویز نموده است. شرکت با مسؤولیت محدود  تابعیتتغییر  »١٣١١مصوب  ت.ق

تابعیت، یک امر سیاسی  که آنجا از: ستا این اقوی بر نظر لذا ا هیچ اکثریتی تجویز ننموده است.سهامی را ب هایشرکت تابعیتتغییر » ١٣٤٧
در . کندمیتابعیت را بیان  اعطاءدست دولت است و دولت نیز با وضع قوانین، مالک  ، اعطای تابعیت، سلب تابعیت و تغییر آن نیز درباشدمی

شرکت، مقامی نیستند که بتوانند به  دهندهتشکیل بنابراین افرادِ  ؛کندمیاین مالک را بیان  .تق ٥٩١ماده با وضع  ارذقانونگما نیز  کشور
گاهی بیشتری مبادرت به علم و با  ١٣٤٧ سالکه  ارذقانونگاست که  لیدل به همینآن سلب تابعیت کنند.  شرکت اعطاء تابعیت نمایند و یا از آ

نیست. برخی از  پذیرامکانمهم توجه نموده و مقرر داشته تغییر تابعیت شرکت سهامی با هیچ اکثریتی  ۀبه این نکت نمودمیوضع قانون 
 آن استدیگر معتقدند منظور از این ماده  و برخیحاضر قابلیت اعمال ندارد  در حالمعتقدند این ماده  »ق.ت ١١٠ماده « در مورد حقوقدانان

 نیز تغییر نماید. تابعیت ،اقامتگاه تغییرِ  ِع بَ تَ ه باقامتگاه شرکت را تغییر دهند و  ،آراءکه شرکاء به اتفاق 
 :سؤالچند 

 تغییر تابعیت شرکت سهامی عام و خاص: -١
 است. پذیرامکانبه اتفاق آراء  -الف

٣به اکثریت -ب
٤

 است. پذیرامکانآراء  
٢به اکثریت -ج

٣
 است. پذیرامکانآراء  

  .نیست. پذیرامکاند 
 :یر تجا هایشرکتتغییر تابعیت  -٢

 است. پذیرامکانبه اتفاق آراء  -الف
٣به اکثریت -ب

٤
 است. پذیرامکانآراء  

٢به اکثریت -ج
٣

 است. پذیرامکانآراء  
 نیست. پذیرامکان -د 
 محدود: مسؤولیتتغییر تابعیت شرکت با  -٣
 است. پذیرامکانبه اتفاق آراء  -الف 

٣به اکثریت -ب
٤

 است. پذیرامکانآراء  
٢به اکثریت -ج

٣
 است. پذیرامکانآراء  

 است. پذیرآراء امکانبه اکثریت نصف + یک  -د
 محدود: مسؤولیتتغییر تابعیت شرکت با  -٤

 است. پذیرامکانبه اتفاق آراء  -الف
٣به اکثریت -ب

٤
 است. پذیرامکانآراء  
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٢به اکثریت -ج
٣

 است. پذیرامکانآراء  
 نیست. پذیرامکان -د 

صحیح » نیست پذیرامکان«باشد، گزینه  باهم »نیست پذیرامکان«و  »به اتفاق آراء«باید توجه داشت اگر گزینه  ٤و  ٣شمارۀ  هایتستدر 
 وجود ندارد. »نیست پذیرامکان«گزینه  ٣در تست شمارۀ  کهدرحالیاست 

 
شرکت شهر الف مشخص شده باشد اما شرکت در عمل اقامتگاه خود را شهر ب قرار بدهد. آیا در  سؤال: اگر در اساسنامۀ شرکت اقامتگاهِ 
 عنوان اقامتگاِه شرکت قلمداد گردد یا شهر ب؟صورت حدوث اختالف، شهر الف باید به
 :باید بین دو مورد تمایز قائل شد

در اساسنامه تخلف کرده و مرکز ادارۀ خود را در شهر ب قرار  الف) مدعی ثالث باشد؛ یعنی ثالثی اثبات نماید که شرکت از حکم مقرر
دلیل آن امر این است که  ؛کنندعنوان اقامتگاه شرکت قلمداد میپذیرند و شهر ب را بهداده است، در این صورت ادعای ثالث را می

ی راجع به شرکت در شهر الف خواستند دعاو نفوذی باشند و میدهندگان شرکت در شهر الف اشخاص ذیاحتمال دارد تشکیل
 .شودعنوان اقامتگاه شرکت تلقی میای شهر ب بهمطرح شود تا سوءاستفاده شود لذا برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده

ت مدیرۀ شرکت و یا سهامداران عمدۀ شرکت باشند و ادعا نمایند اقامتگاه شرکت در مکانی غیر از أشرکت یا هی خودِ  ،ب) اگر مدعی
 هدِف  ،باشد در این صورت ادعای آنها نباید پذیرفته شود زیرا این امکان وجود دارد که این بارشده در اساسنامه میمشخصمکان 

مند توانید خود از مقررات شرکت تخلف کنید و از مزایای تخلف نیز بهرهگویند شما نمیآنها باز سوءاستفادۀ دیگری باشد لذا می
 .مان شهر الف قلمداد خواهد شدگردید یعنی اقامتگاه شرکت ه

ها مقرر داشته هر قانون ثبت شرکت ١طرف مادۀ  یک نص قانونی هستیم، از ٢حقوقی مواجه با  اشخاِص  : در خصوص تابعیِت مهمنکته 
ن تجارت مقرر قانو ٥٩١گردد از طرف دیگر ماده شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی قلمداد می

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

 سهام یا سرمایه شرکت متعلق به اتباع ایرانی باشد. %٥١، یعنی الزامًا باید حداقل از سهام یا سرمایه شرکت را داشته باشند %٤٩
 

 تجاری: هایشرکتتشکیل  نحوه
 عام: سهامی هایشرکتنحوۀ تشکیل  -١

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

 کّل  %٢٠نمایند که حداقل آن  )تأمینتعهد ( مؤسسینشرکت را خود  ۀسرمایاز  مقداری بایستی ،تاینکه در هنگام تشکیل شرکالزام اول: 
 مرزی تعیین نشده است. ،در باب حداکثر باشد ومی سرمایه

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

گهی، به   آیدمی عمل بهکه توسط عموم  نویسیپذیره. نمایندمی نویسیپذیرهام به دقمراجعه نموده و ا شدهمعرفی بانِک عموم متعاقب نشر آ
از  کدامهیچمشمول  نویسیپذیره آنکهحال اندشدهء ق.ت احصا ٢ماده  گانهدهعمال تجاری در بندهای زیرا أ گرددنمیعمل تجاری قلمداد 
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به مصوبات ایراد نماید زیرا امضاء ورقه سهم  تواندنمیحاضر نشود بعدًا  عمومیمجامع چنانچه در جلسات  نویسپذیره. باشدنمیاین بندها 
 مسموع نخواهد بود. نویسپذیرهت مجامع عمومی بوده و ایراد مستلزم قبول اساسنامه و مصوبا خودخودیبه

اند. اصطالح مؤسسین متفاوت شده قدمشرکت پیش تشکیِل  مؤسسین چه کسانی هستند؟ مؤسسین اشخاصی هستند که برای تهیه مقدماِت 
ای است که از اجتمـاع مؤسسـین و پـذیره نویسـان تشـکیل جلسه ،مؤسس عمومِی  مؤسس است. منظور از مجمِع  عمومِی  از اصطالح مجمِع 

 .دارندتشکیل شرکت را اعالم می ،گردیده و با انجام وظایف خود
نفـر نیـز ایـرادی  ٥نفر اما نظر قوی بر این است کـه کمتـر از  ٥ای معتقدند حداقل چند نفر است؟ عدهحداقل تعداد مؤسسین در سهامی عام 

 .نفر حداقل سهامداراِن شرکت سهامی است یعنی مجموع مؤسسین و پذیره نویسان ٥کند زیرا نفر نیز کفایت می ٢ندارد یعنی 
سرمایه را مؤسسین تعهد نمایند؛ در این صورت الزامًا  %٥٠تومان باشد و  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠یک مثال: اگر سرمایۀ اولیۀ یک شرکت سهامی عام 

 .آید به عملنقدًا پرداخت گردد و نسبت به مابقی تعهد به پرداخت  تومان را میلیون ١٧٫٥میلیون تومان یعنی  ٥٠از  %٣٥باید حداقل 
 .همۀ سهام نقدًا پرداخت گرددتواند عنوان نماید که مبلغ اسمی شرکت سهامی عام در هنگام تشکیل می

را الزامًا باید نقدًا  %٣٥از کّل سرمایه را خود تعهد (تأمین) نمایند و از این مبلغ  %٢٠در هنگام تشکیل شرکت سهامی مؤسسین باید حداقل 
سال  ٥تواند بیش از ت نمیا این مّد کند، امتوانند تعهد به پرداخت بنمایند. موعد پرداخت را اساسنامه تعیین میبپردازند و نسبت به مابقی می

 باشد.
 الزام دوم: در شرکت سهامی عام مقداری از سرمایه باید جهت تعهد (تأمین) به عموم عرضه گردد.

 %٨٠از  %٦٥و تعهد به پرداخت  %٨٠از  %٣٥پرداخت نقدی 
مؤسسـین حـداقل مشـخص شـده امـا حـداکثر باشد (برعکس مؤسسین) زیـرا در کّل سرمایه می %٨٠حداقل مشخص نشده اّما حداکثر آن 

 مشخص 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 ادارۀ ثبت شرکت
گهی ج  شده باشد. اخذنویسی، مجوزهای الزم هت پذیرهاگر 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 کـه ایـن ایجـاب و قبـول توسـط نویسی چیست؟ پذیرهسؤال: ماهیت پذیره
 طرف و پذیره نویسان از طرف دیگر تحقق یابد.مؤسسین ازیک

گهی مسؤال: آیا مؤسسین می  نویسی سهام مشخص نمایند؟نتشره حداقلی را برای پذیرهتوانند در آ
 سهم خریداری نماید. ٢٠٠تواند کمتر از نویسی نمیتوانند شرط نمایند که هیچ پذیرهشود؛ یعنی میبله می

سهام خود و پـذیره سرمایه نقدًا پرداخت گردد (مؤسسین به نسبت  %١٠٠از  %٣٥گوییم در هنگام تشکیل شرکت الزامًا باید سؤال: اینکه می
 گردد؟نویسان به نسبت سهام خود) این پرداخت به چه نحوی احراز می

 %٣٥ها دال بر پرداخت حساب شرکت در شرف تأسیس نزد بانک بعمل آید و بانک گواهی الزم را به مرجع ثبت شرکتپرداخت بایستی به
 تسلیم نماید.

غیر پول مثل کاال، ملک، نقد (آوردۀ نقد (پول) و یا آوردۀ غیر  است سهامی عام، آورده محتمل هایشرکت: در هنگام تشکیل مقدمۀ دوم
 تواندمیگردد اما نسبت به مازاد آن  پرداخت آن نقداً  %٣٥قانونی بر آن است که پول) باشد الزام چنانچه آورده، آوردۀ نقد (باشد؛  )... ماشین و
 تواننمیت این مّد  ،حال هر دراما  کندمیشده در چه زمانی قابل مطالبه است اساسنامه تعیین لغ تأدیه تأدیه به عمل آید. اینکه مبتعهد به 

 بیش از پنج سال باشد.
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را  %٢٠از  %٣٥بایستی  مؤسسین بنابراین ؛نقدی، هر سهامداری به نسبت سهام خود بایستی آن را پرداخت نماید %٣٥نکته: در پرداخت 
 را نقدًا پرداخت نمایند. %٨٠از  %٣٥ اند بایستیکردهسرمایه را تأمین  ۀبقی %٨٠نویسان نیز چنانچه نقدًا بپردازند و سایر پذیره

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

 .است الزامیغیر نقد  هایآوردهثانیًا: جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی 
 سؤال: منظور از آوردۀ غیرنقد چیست؟

 آوردۀ غیرنقد، شامل دو مورد است:
 لمس هستند مثل ملک، کاال، ماشین، طال و ...اموال مادی (حقوق مالی مادی) یعنی اموالی که قابل ـ ١
حقوق مالِی غیرمادی یعنی حقوق معنوی مالی، مثل حّق اختراع، مثل حّق تألیف، مثل حّق سرقفلی و حّق کسب و پیشه و تجـارت، مثـل  ـ ٢

 انتقال باشد)حّق انتفاع (اگر قابل
 عنوان آوردۀ غیرنقد یعنی حقوق مالِی غیرمادی به شرکت آورده شود؟تواند بهتخصص میسؤال: آیا 

عنوان آوردۀ غیرنقد به شرکت آورده شود، اما نظـر قـوی بـر آن اسـت کـه تواند بهای معتقدند تخصص مینظر است، عدهدر این زمینه اختالف
عنوان آوردۀ تـوان آن را بـهرسد تخصص قابل تسلیم نیست، فلذا نمیگردد به نظر میازآنجاکه آوردۀ غیرنقد باید تسلیم گردد و همچنین تقویم 

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

آن را به بانک (بانکی که حساب شرکت در شـرِف تأسـیس نـزد آن افتتـاح گردیـد) تسـلیم اگر خود آوردۀ غیرنقد قابلیت تسلیم به بانک را دارد 
خود قابل تسلیم به بانک نیست باید اسـناد مالکیـت آن تسـلیم بانـک  ،کنیم. مثل موردی که آوردۀ غیرنقد، طال باشد اما اگر آوردۀ غیرنقدمی

 ملک باشد. ،گردد مثل موردی که آوردۀ غیرنقد
رأی  در برخی موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران چنین حکم نموده است کـه برخـی دیگـر از سـهامداران، حـّق  ذارقانونگنکته: 

 توان مصادیقی از آن را بیان کرد:نداشته باشند. می
 رأی ندارد. حّق  ،مجمع عمومی مؤسس ۀدر شرکت سهامی عام، آورندۀ آوردۀ غیرنقد در هنگام تصویب به آوردۀ غیرنقد در جلس ـ ١
خواهند این امتیازات را به آنها تخصیص دهند اگر شرکت بخواهد سهام ممتاز را به برخی از سهامداران تخصیص دهد، سهامدارانی که می ـ ٢

 تصمیم، حق رأی نخواهند داشت. اخذدر هنگام 
تقدم به نفع آنهاست  سلب حّق  که تقدم سهامداران را به نفع برخی از سهامداران سلب نمایند سهامدارانی اگر مجمع عمومی بخواهند حّق  ـ ٣

 رأی نخواهند داشت. رأی، حّق  اخذدر هنگام 
شرکت سهامی تواند آوردۀ غیر نقد باشد، حتمًا باید مقداری از سرمایه، آوردۀ نقد باشد، اما در نکته: در شرکت سهامی عام همه سرمایه نمی

 تواند آوردۀ غیرنقد باشد.خاص، همۀ آورده می
 :مقدمه سوم

صـاحب آن در شـرکت سـهامی  ِع منـافو  تعهـداتو  مشارکت: سهم، قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که ُمَشِخِص میزاِن ٢٤ماده 
 ١در شرکت سهامی دارد.ای است که نمایندۀ تعداد سهامی است که صاحب آن باشد، ورقۀ سهم، سند قابل معاملهمی

                                           
شرکاء  قدر مشارکتو  میزانباشد که های شخص) میها (غالبًا شرکتالشرکه نیز بخشی از سرمایۀ شرکتالشرکه، سهمرغم عدم تعریف سهمالشرکه: علیسهم۱ 

سنامه مشخص نیست نامه مشخص است؛ سهامدار، سهامش در اسااش در شرکتالشرکهصادر شده باشد. شریک، سهم در قالب ورقهکند بدون آنکه را تعیین می
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 »مبلغ اسمِی سهم«شود: می» مبلغ اسمی«ضربدر » تعداد سهم«
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠=  ١٠٠×  ١٠٠٫٠٠٠ 
 : ارزِش اسمِی هر سهم که در اساسنامه مشخص شده است.مبلغ اسمی

 های سهامی عام، مبلِغ اسمِی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.: در شرکت٢٩ماده 
 »تعداد سهام«تقسیم بر » سرمایه«شود: می» اسمی سهممبلغ «

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

 که ممکن است معادل، کمتر یا بیشتر از مبلغ واقعی باشد. مبلغ دادوستدی (مظنه بورسی)
 از سهام انتفاعی چیست؟سؤال: منظور 

ای به شـرکت نیـاورده و تواند سهام انتفاعی داشته باشد منظور سهامی است که دارنده سهام، سرمایهای از حقوقدانان معتقدند شرکت میعده
دارد. مـثًال در هنگام انحالل شرکت نیز از دارایی شرکت چیزی نخواهد برد، اما سایر حقوق دارنـدۀ سـهم را در طـول حیـات حقـوقی شـرکت 

تقویم نیستند و یا قابلیت تقدیم و تسلیم ندارند جزء سرمایۀ شرکت به شمار که قابل، شهرت، اعتبار، هنر، نفوذ سیاسی و فالوئر داشتن تخصص
ای بـه شـرکت کنند. در ازای سهم، سـرمایهسهام انتفاعی دریافت می )»چنین مواردی«به عبارت بهتر هایی (چنین آوردهآیند و صاحبان نمی
 آورند، لذا پس از انحالِل شرکت، حّق دریافِت اصِل سرمایه را ندارند.نمی

 سؤال: منظور از سهام ممتاز، چه سهامی است؟
 ای از امتیازات برخوردارند.سهام ممتاز سهامی هستند که در مقایسه با سایر سهام از پاره

 مثًال امتیاز سهام ممتاز ممکن است داشتن رأی بیشتر و یا ممکن است بردن سود بیشتر باشد و امتیازاتی از این قبیل.
گیرد نه به دارنده؛ در صورت انتقال سـهام ممتـازه، امتیـازات نیـز مـورد نکته: اصل بر آن است که در سهام ممتازه امتیازات به سهم تعلق می

 ود.شوانتقال واقع مینقل
 بینی نمایند؟توانند سهام ممتازه برای برخی از سهامداران پیشسؤال: چه مرجع یا مراجعی می

 اند:مرجع برای چنین امری صالح ٢
 اساسنامه بینِی آن درپیش مجمع عمومی مؤسس از طریق ـ ١
 العادهمجمع عمومی فوق ـ ٢

 سؤال: چه مرجعی صالحیت سلب امتیازات سهام ممتازه را دارد؟
گونـه العـاده بایسـتی دارنـدگان نصـف بعـالوۀ یـک اینفوق عمومِی  مجمِع  العاده چنین صالحیتی دارد، اّما قبل از تصمیِم فوق عمومِی  مجمِع 

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

                                                                                                                                                     
اند چون هر دو حّق مالی هر دو قابل انتقال الشرکهسهمو  سهمانتقال است ولی نیاز به تصویب سایر شرکاء دارد. الشرکه، قابلدهیم. سهمچون ورقۀ تعهد سهم می

توان انتقال آن را منوط به موافقت انتقال داد و اصوًال نمی شود تا بتوان آن را به راحتیهستند؛ اما انتقال سهم به سادگی میسر است لذا در قالب ورقه صادر می
شود چراکه انتقال آن منوط به موافقت سایر الشرکه در قالب ورقه صادر نمی) اما سهم٤١مدیران یا مجامع نمود مگر شرکت سهامی خاص (مفهوم مخالف مادۀ 

نام (ماده بیمعنی است اما در خصوص سهام به جهت وجود ورقه، با اقسامی چون الشرکه نیز بیالشرکه نداریم پس اقسام سهمشرکاء است. از آنجایی که ورقۀ سهم
 است. ورقۀ سهام ممتازیا  نامورقۀ سهام بییا  ورقۀ سهام با نامنیز مواجه خواهیم بود. ورقۀ سهام یا  انتفاعیو  ایسرمایه ،)٤٢ممتاز (ماده ، )٤٠با نام (ماده ، )٣٩
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توانـد مثـل سـهام ممتـازه باشـد امـا یـک ای امتیازات دارند. امتیازات سهام مؤسس میشود و پارهسهامی که به مؤسسین اختصاص داده می
بنـابراین بـا انتقـال نه به سهم  گیردتفاوت بین سهام 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 ،مؤسس سهاِم 
 الیحه اصالح قانون تجارت ٩٣و  ٤٢تفسیر مواد 

ع بـه سـهام مؤسـس بحـث راجـ ٩٣کند و مـاده ، راجع به سهام ممتازه بحث می٤٢نظر است، اّما باید گفت ماده ماده اختالف ٢در تفسیر این 
تغییـر در  ،رسـد چـون تغییـر در خصوصـیت سـهاممشخص نشده منظور از مجمع، چه مجمعی اسـت، اّمـا بـه نظـر می ٩٣نماید. در ماده می

 العاده، موافقِت قبل از تصمیم مجمع عمومی فوق ٤٢باشد. در ماده می العادهباشد، منظور از مجمع عمومی، مجمع عمومی فوقاساسنامه می
، دارندگان سـهام مؤسـس بـا اکثریـت ٩٣که در ماده گونه سهام در خصوص سلب امتیاز ضروری است درحالیاین یِک  ۀبعالو نصِف  دارندگاِن 

 دیگری باید اعالم رضایت نمایند.
 سؤال: منظور از سهام جایزه چیست؟

اند بابت مبلغ مازاد دریافتی از سهامداران جدید به سهامداران تو شرکت به مبلغی بیشتر از مبلغ اسمی فروخته شود، شرکت می جدیدِ  اگر سهاِم 
 باشد.گونه سهام، سهام جایزه میسابق سهم بدهد، نام این

 سؤال: اگر شرکت در مؤعد مقرر در اساسنامه مبلغ پرداخت نشدۀ سهام را مطالبه نکند، تکلیف چیست؟
منظور تقلیل سرمایه دعوت نمایـد، در غیـر ایـن  العاده را بهد مجمع عمومی فوقالیحه اصالح قانون تجارت هیئت مدیره، بای ٣٣مطابق ماده 

 شده به دادگاه مراجعه کند.تواند برای تقلیل سرمایۀ ثبتصورت هر ذینفعی می
 سؤال: اگر مبلغ تعهد شدۀ سهام مطالبه شود اّما برخی از سهامداران از پرداخت آن امتناع ورزند تکلیف چیست؟

گردد و اگر مازادی باشـد های متعلقه از آن برداشت میاصالح، آن سهام به فروش خواهد رسید و بدهی شرکت با بهره ۀالیح ٣٥ مطابق مادۀ
 به خود سهامدار سابق شرکت پرداخت خواهد شد.

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

 تی مکلف به صدور ورقۀ سهم است؟ال: شرکت در ظرف چه مّد سؤ
 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؟
نام اسـت و بی غ اسمی سهم پرداخت نشده نه امکان صدور ورقۀ سهِم که کّل مبلنام تا وقتیگواهی موقت سهم (البته استثنًا در مورد سهام بی

 وانتقال آن تابع سهام بانام است)بانام صادر شود که نقل سهِم  موقِت  نام بلکه بایستی گواهِی بی سهِم  موقِت  گواهِی  نه امکان صدورِ 
 :نمایندنام تقسیم میبانام و بی سهام را به سهام ،بندینکته: در یک طبقه
ای است که یا واجد نام دارندۀ آن بر روی ورقه است و یا با عنواِن بانام صادر شده که نام دارنده در دفتر سهام شرکت : ورقهورقۀ سهم بانام

دفتـر الیحه، نقل و انتقال آن بایـد در  ٤٠قید شده است. ویژگِی مهِمّ سهام بانام، قابلیِت شناسایِی سادۀ آن است به نحوی که به موجب مادۀ 
 .به ثبت برسد(که در واقع در خوِد شرکت است) سهام شرکت 

نام هم واجد مزایا هسـتند هـم سهام بیشود. ای است که فاقد نام یا عنواِن بانام بوده و در وجه حامل محسوب می: ورقهنامورقۀ سهم بی
آن بـا قـبض و اقبـاض اسـت و تـابع  وانتقاِل پذیر است ثانیًا نقلوانتقال آن اوًال بدون پرداخت مالیات امکانواجد معایب. مزایا آن است که نقل

نام آن است که بی عیب عمدۀ سهاِم  سی از میزان واقعی آن خبر ندارد.نام دارای دارایی پنهان است که کتشریفات نیست ثالثًا دارندۀ سهام بی
 گردد.بر آن است که متصرف، مالک قلمداد میاثبات مالکیت آن بسیار دشوار است، زیرا اصل  و سرقت در صورت مفقود شدن
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 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 دو ترازنامهتصویب و  شدندو سال از ثبت سپریو  تأدیۀ تمام سرمایهو ثبت و تشکیل  ×

 ها یعنی اموال شرکت را توقیف نماید؟تواند هم سهام شرکت و هم داراییسؤال: اگر شرکت، بدهکار شود طلبکاِر شرکت آیا می
 باشد.اران میتواند سهام را توقیف کند زیرا سهام متعلق به سهامدها 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 شخصِی سهامدار فقط می

هـای غیـر نقـد هـا و آوردهپول توانـددیگر چه کسی میعبارتواریزشده در حساب شرکت در شرف تأسیس چیست؟ به هایسؤال: تکلیف پول
 شرکت را استفاده کند؟

برداشت وجوه  مورد قائل به تمایز شد؛ مورد اول اینکه شرکت به ثبت برسد، در این صورت مدیراِن صاحب امضای مجاز شرکت حّق  ٢باید بین 
پـذیر ده از امـوال مـذکور امکاناصالح قانون تجارت تا قبل از ثبِت شـرکت، اسـتفا ۀالیح ٢٢و اموال مذکور را خواهند داشت زیرا مطابق ماده 

به ثبت نرسد،  ٦اظهارنامۀ موضوع ماده  ماه از تاریخ تسلیِم  ٦الیحه اصالح قانون تجارت اگر شرکت تا  ١٩م مستندًا به مادۀ باشد. مورد دّو نمی
کنـد تـا به بانـک صـادر می ها یک گواهی دال بر عدم ثبت شرکت خطابمرجع ثبت شرکت ،به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان

 متعاقب آن مؤسسین و 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 بطـالن اسـتناد نمـود، ضمانت اجراء، بطالن شرکت است، اما در مقابل اشخاِص ثالث نمی ق.تالیحه اصالح  ٢٧٠ مطابق ماده
الیحه اصالح قانون تجارت، مسئولین بطالن برای جبران خسارت، مسئولیت تضامنی  ٢٧٣یعنی این بطالن، نسبی است. ضمنًا مطابق ماده 

 دارند.
شدن وجب بطالن مرتفع شود، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد یعنی دیگر با مرتفع، مدر مرحلۀ بدوی نکته: اگر در جریان دعوا

 موجب بطالن، شرکت باطل نخواهد شد.
 شود؟شود و چه زمانی واجد شخصیت حقوقی میی تشکیل می: شرکت سهامی عام کِ مقدمه چهارم
زمان با قبول کتبی سمِت مدیریت و یل یعنی قبل از ثبت یعنی همزمان با تشکتر بر این است که شرکت سهامی عام، همنکته: نظر قوی

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

قابل برگزاری است. از تاریخ تشکیل تا  ع عادیممجقابل برگزاری است؛ بعد از انحالل شرکت فقط  مجمع مؤسسنکته: قبل از تشکیل فقط 
 قابل برگزاری است.العاده وقفو  مجمع عادیتاریخ انحالل 

 نحوۀ تشکیل شرکت سهامی خاص: -٢
 ن شرکت وجود ندارد.نمایند. عرضۀ سهام به عموم در ای تأمین مؤسسینرا بایستی خود  سرمایه: در شرکت سهامی خاص همۀ مقدمۀ اول

نمایند. در این نوع شرکت عرضه سهام به عموم وجود شود: در شرکت سهامی خاص، همۀ سرمایه را خود مؤسسین تأمین میدوباره تأکید می
 ندارد.

خواهد سهام خـود را در این ماده اشاره به این امر نموده است که اگر شرکت سهامی خاص می قانونگذارالیحه اصالح ق.ت:  ٢١تفسیر ماده 
گهی برای پذیرهدر ب های سـهامی عـام تبعیـت کنـد منظـور نویسی نماید باید از مقررات شـرکتورس عرضه کند و یا اگر بخواهد اقدام به نشر آ

از این جمله آن است که شرکت سهامی خاص باید تبدیل به شرکت سهامی عام شود. (شرایط تبدیل سهامی خاص به سـهامی عـام  قانونگذار
 بیان شده است) ق.تصالح الیحه ا ٢٧٨در ماده 

 سؤال: حداقل تعداد مؤسسین در سهامی خاص چند نفر است؟
ازآنجاکه همۀ سرمایه باید توسط خوِد مؤسسین تأمین گردد حداقل تعداد مؤسسین همان حداقل تعداد سـهامداران ایـن شـرکت اسـت کـه بـا 

 باشد.حداقل سه شخص می ق.تالیحه اصالح  ٣لحاظ ماده 
 : در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.ق.تل.ا. ٣ماده 

ملک و...)  ،سهامی عام محتمل است آوردۀ نقد (پول) و یا آوردۀ غیر نقد (غیر پول مثل کاال همانند شرکتن شرکت نیز ای در :مقدمۀ دوم
 باشد.
قدًا پرداخت گردد و نسبت به مابقی آن تعهد به پرداخت به عمل آید. نآن  %٣٥پول) باشد الزام قانونی بر آن است که (آورده، آوردۀ نقد  هرگاه

 سال باشد. ٥بیش از  تواندنمیاما این مدت  کندمیاینکه مبلغ تعهد شده در چه زمانی قابل مطالبه است اساسنامه تعیین 
 نقدی، هر سهامدار به نسبت سهام خود بایستی آن را پرداخت نماید. %٣٥نکته: در پرداخت 

 نانچه آورده، آوردۀ غیر نقد مثل کاال و ملک و غیره باشد؛چ
 .الزامی استنظر کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی  جلب :اوالً 

 تعهد به تسلیم وجود ندارد. بنابراین ؛غیر نقد باید تسلیم گردد هایآوردهثانیًا: هنگام تشکیل شرکت همۀ 
غیر نقد را  هایآورده مؤسسینستی خود یاما با الزامی نیست مؤسستشکیل مجمع عمومی « .ا.ق.تجارتل ٨٢مطابق ماده  هرچندثالثًا: 

تصویب آنها را به بیش از نظر  غیر نقد را معادل نظر کارشناس یا کمتر از آن تصویب کنند اما حّق  هایآورده توانندمی مؤسسین »تصویب نماید
 کارشناس ندارند.

 نقد را تصویب کنند؟غیر  هایآوردهاکثریتی بایستی  با چه مؤسسین :سؤال
موضوع این ماده را باید  جلسۀصورت مؤسسینهمۀ «مقرر شده:  »ل.ا.ق.ت ٢٠ ماده«قانون در این زمینه ساکت است اما با توجه به اینکه در 

امتناع خواهد ورزید و در این  جلسهصورتمخالف باشد از امضاء  ،مؤسسیناتفاق آراء شرط باشد زیرا اگر یکی از  رسدمیبه نظر  »امضاء نماید.
 صورت تشکیل شرکت با مشکل مواجه خواهد شد.

 بندِی مقدمۀ دوم در تشکیل شرکت سهامی خاص:توضیح و جمع
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ر هنگـام تشـکیل سرمایه نقـدًا پرداخـت گـردد و اگـر آوردۀ غیرنقـد اسـت د %٣٥الزام قانونی بر آن است که در هنگام تشکیل سهامی خاص 
 شرکت، تقویم و تسلیم گردد.

 سرمایۀ شرکت، آوردۀ غیرنقد (غیرپول) باشد. %١٠٠نکته: برعکِس شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص محتمل است 
ه حساب نقدی و تقویم و تسلیم آوردۀ غیرنقد، گواهِی صادره از بانکی است ک %٣٥نکته: در شرکت سهامی خاص نیز مالک ما برای پرداخت 

 شرکت در شرف تأسیس نزد آن افتتاح شده است.
 ٢٠جلسه و موضوع ماده جای آن، مؤسسین باید صورتباشد و بهنکته: در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نمی

 را همگی امضا نمایند. ق.تالیحه اصالح 
 است. ریالیک میلیون  ».ا.ق.تجارتل ٥ماده «: حداقل سرمایه در این شرکت مطابق مقدمۀ سوم

 اینجاو مبلغ واقعی سهم در شرکت سهامی عام گفته شد در  دادوستدیتعریف سهم و مبلغ اسمی و مبلغ  در خصوص: همۀ مواردی که نکته
ت سهامی خاص ریال باشد اما در شرک ١٠٠٠٠بیش از مبلغ  توانندنمیهم وجود دارد به جز اینکه در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی سهم 

 یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.توان میوجود ندارد یعنی اینکه حتی مبلغ اسمی سهم  محدودیتیچنین 
شرکت سهامی خاص چه زمانی است؟ قبل از ثبت یا بعد از ثبت؟ در اینجا هم  ایجاد شخصیت: لحظۀ تشکیل و لحظۀ مر مقدمۀ چها

 جلسهصورتبا امضاء  زمانهماختالف است. برخی معتقدند لحظۀ تشکیل و لحظۀ ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت قبل از ثبت یعنی 
 وقی بعد از ثبت است.است اما برخی معتقدند لحظۀ تشکیل و لحظۀ ایجاد شخصیت حق .ا.ق.تل ٢٠ماده موضوع 

 ؟»الیحه اصالح ق.ت ٢٠جلسه موضوع ماده با امضاء صورت«یا » بعد از ثبت«لحظه تشکیل و لحظه ایجاد شخصیت حقوق: 
گونه لحظه تشکیل سهامی عام را بیان نموده است در شرکت سهامی خاص هیچ ق.تالیحه اصالح  ١٧برعکس شرکت سهامی عام که ماده 

نصی نه در خصوص لحظه تشکیل شرکت و نه در خصوص لحظه ایجاد شخصیت حقوقی وجود ندارد به همین دلیل حقوقدانان در اینجا نیز 
جلسۀ ای است که صورتکیل سهامی خاص نیز لحظهنظر دارند اما با وحدت مالک از مقررات شرکت سهامی عام باید گفت لحظه تشاختالف

تر باید گفت در همین نمایند و بنا به نظر قویشود و مدیران و بازرسان کتبًا قبول سمت میامضا می ق.تالیحه اصالح  ٢٠موضوع ماده 
 شود.لحظه شرکت واجد شخصیت حقوقی می

 های سهامی دقیقَا چه زمانی است؟شرکت ِل تشکی تست: زماِن 
 مان قبول سمت توسط مدیران و بازرسانز 

 زمان ثبت شرکت ×
 زمان ثبت شرکت و انتشار در روزنامۀ رسمی ×
 زمان ثبت شرکت و انتشار روزنامۀ رسمی و انتشار روزنامۀ کثیراالنتشار ×

شود که کت، ثبت نمیدقت کنید! شر  ِکی است، گزینۀ دوم را انتخاب کنید.» های سهامیشرکت ِی حقوق ِت شخصی دِ ایجازمان «اگر پرسیدند 
اش ثبت است واّال در آستانۀ انحالل شه تا از امتیازات شخص رسمی استفاده کند. پس بقای شرکت (نه وجودش) الزمهموجود شود، ثبت می

 گیرد.قرار می
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با همان های سهامی خاص باید گفت از آنجایی که شرکت سهامی خاص یک شرکت سهامی است النهایه نکته: در خصوص تشکیل شرکت

باشد بر خالف عام که در آن به عموم شود ولی از آنجایی که خاص میالیحه اشاره شده است تشکیل می ٢٠قبول کتبی سمت که در مادۀ 
نویسی از نویسی، مجوز پذیره. تمامی سازو کارهای رجوع به عموم از قبیل طرح اعالمیۀ پذیره١با عام دارد:  شد، دو وجه ممّیزهمراجعه می

باید تمام تصمیمات به تصویب کلیۀ سهامداران  ٢٠. از آنجایی که به موجب مادۀ ٢نویسی همگی منتفی است؛ بورس، انجام و احراز پذیره
های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی در شرکت ٨٢مجمع عمومی مؤسس نیست و به تعبیر ماده  (خوِد مؤسسین) برسد نیازی به تشکیل

مؤسس الزامی نیست (اختیاری است) و به نوعی وظایف مجمع مؤسس در سهامی خاص وجود دارد منتها توسط خود سهامداران و با امضای 
 آید.کلیۀ آنها به عمل می

های سهامی عام و خاص این مؤسسین هستند که مسؤولیت تضامنی برای تشکیل و ثبت ح در شرکتالیحه اصال ٢٣و  ١٩ موادنکته: نظر به 
 شرکت دارند.

 :محدود مسؤولیتسبی و با تضامنی، نِ  هایشرکتنحوۀ تشکیل  -٣
 موارد ذیل الزم به ذکر است:

 گردد.اطالق می» سهام«سرمایه گردد برعکس تعاونی و سهامی که به اطالق می» الشرکهسهم«ها به سرمایۀ این شرکت -١
اطالق » سهامدار«های تعاونی و سهامی که به اعضای شرکت شود برعکس شرکتاطالق می» شریک«ها به اعضای شرکت در این شرکت -٢

 گردد.می
سرمایه بیان  ها حداقلحداقلی را در خصوص سرمایه شرکت بیان نموده در این شرکت قانونگذارهای سهامی عام و خاص که برخالف شرکت -٣

 نشده است.
طور نقد الشرکه بهالشرکۀ شرکاء نقد باشد الزام قانونی بر آن است که در هنگام تشکیل همۀ سهمها سهمچنانچه در هنگام تشکیل این شرکت -٤

شرکاء باید تمام سرمایۀ ق.تجارت  ١١٨و  ٩٦الشرکۀ نقدی تعهد به پرداخت وجود ندارد. مستندًا به مواد پرداخت گردد؛ بنابراین در مورد سهم
الشرکۀ شرکاء غیرنقد باشد، اوًال بایستی در هنگام تشکیل شرکت الشرکه غیرنقدی را تقویم و تسلیم کند. چنانچه سهمنقدی را تأدیه و سهم

های دآوری است برعکس شرکتهای غیر نقد تقویم گردد. الزم به یاالشرکهتسلیم گردد؛ بنابراین تعهد به تسلیم وجود ندارد. ثانیًا بایستی سهم
ها (تضامنی، نسبی، با مسؤولیت های غیر نقد، جلب نظر کارشناس الزامی است در این شرکتسهامی عام و خاص که جهت ارزیابی آورده

 تواند توسط خود شرکاء هم به عمل آید.الشرکۀ غیر نقد میمحدود) تقویم سهم

امتیازات شخص رسمی

شرکت های سهامی

 در آستانۀ انحالل قرار می گیرد: ۱۹
ّ

.بقای شرکت منوط به ثبت شرکت واال

استفاده از وجوه شرکت در ُشُرِف تأسیس: ۲۲

امکان صدور ورقه یا گواهی موقت سهم: ۲۸

امکان صدور اوراق قرضه: ۵۵

عموم شرکت ها

اجازۀ صادرات و واردات بعد از ثبت

کارت بازرگانی بعد از ثبت

تسهیالت بانکی بعد از ثبت

یه پس از ثبت
َ
ه و َعل

َ
طرح دعوا ل
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الشرکۀ نقد، تأدیه و گردند که سهمتضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدود زمانی تشکیل می هایق. تجارت شرکت ٩٦و  ١١٨مستندًا به مواد  -٥
شده قلمداد رغم نّص صریِح این ماده برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت تشکیلالشرکۀ غیر نقد، تقویم و تسلیم شده باشد اما علیسهم

ق.تجارت و قانون  ١٩٥نامه و خود شرکت به ثبت رسیده باشد (ماده کتشود که شر گردد و همچنین زمانی دارای شخصیت حقوقی میمی
 ها)ثبت شرکت

 :مقدمه اول
 توان سرمایه را به عموم عرضه گردد.در این سه شرکت بایستی در هنگام تشکیل شرکت همۀ سرمایه را خوِد شرکاء تأمین بنمایند و نمی

 :مقدمه دوم
شـود در ایـن سـه شـرکت در ه نقد یعنی پول باشد و یا غیرنقد یعنی غیرپول باشد. دوباره تأکید میها سرمایه ممکن است، سرمایدر این شرکت

سرمایه) نقدًا پرداخت گـردد و اگـر آورده غیرنقـد اسـت تقـویم و تسـلیم گـردد یعنـی بـرعکس  %١٠٠هنگام تشکیل شرکت باید همه سرمایه (
های سهامی عام و خاص اگر مایه، تعهد به پرداخت وجود ندارد یعنی در شرکتهای سهامی عام و خاص در این سه شرکت در مورد سرشرکت

میلیارد، تعهد به پرداخت نمود اما در ایـن سـه  ٦٥میلیارِد آن را نقدًا پرداخت نمود اما نسبت به مبلغ  ٣٥توان سرمایه اولیه صد میلیارد باشد می
 شرکت همۀ صد میلیارد باید نقدًا پرداخت گردد. شرکت اگر سرمایه شرکت صد میلیارد باشد در هنگام تشکیل

گـواهی بانـک را در  قانونگـذارهای تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود یک خالِء قانونی وجود دارد و آن این است که نکتۀ مهم: در شرکت
باشد شده کافی مید سرمایۀ پرداختشدۀ شرکاء الزامی ندانسته است یعنی در این سه شرکت، گواهی مدیران در مور خصوص سرمایۀ پرداخت

نماینـد سـرمایۀ صـد میلیـاردی شـرکت پرداخـت طور واهی گـواهی میشود مثًال مدیران شرکت بهلذا این امر در عمل موجب سوءاستفاده می
باشد جرم قلمداد گردیده و عنوان مجرمانۀ آن کالهبرداری می ق.ت ١١٥گردیده و در اختیار مدیران است البته این اقدام مدیران مطابق ماده 

ق.ت در چنین مواقعی شرکت باطل بوده و مسببین بطالن در قبال خسارت ناشـی از آن مسـئولیت تضـامنی  ١٠٠و عالوه بر آن مطابق مادۀ 
 دارند.

غیرنقد جلب نظر کارشناس رسـمی دادگسـتری الزامـی  هایهای سهامی عام و خاص که در مورد تقویم و ارزیابی آوردهنکته: برعکِس شرکت
 تواند توسط خوِد شرکاء نیز بعمل آید.بود در 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؟
ت باطل است و مسئولین بطالن (اعم از شرکاء، مؤسسین، مدیران و هیئت ُنّظار) در قبال خسارات ناشی قانون تجارت شرک ١٠٠مطابق مادۀ 

 از بطالن مسئولیت تضامنی دارند.
توان بـه ایـن باید توجه داشت منظور از بطالن، بطالن نسبی است نه بطالن مطلق یعنی برای فرار از ایفای تعهد در قبال اشخاص ثالث نمی

 ناد نمود.بطالن است
در خصوص لحظۀ تشکیل شرکت برعکس سهامی عـام  قانونگذارلحظۀ تشکیل شرکت و لحظه ایجاد شخصیت حقوقی: در این سه شرکت، 

گـردد کـه مقـرر داشـته شـرکت زمـانی تشـکیل می ق.ت ٩٦و  ١١٨ای به لحظۀ قبول سـمت مـدیریت و بازرسـی ننمـوده بلکـه در مـواّد اشاره
 الشرکۀ غیرنقد، تقویم و تسلیم شده باشد.سهم الشرکۀ نقد، تأدیه وسهم

شوند (یعنی نکته: در خصوص لحظۀ ایجاد شخصیت حقوقی این سه شرکت باید گفت قبل از ثبت، این سه شرکت واجد شخصیت حقوقی می
 زمان با تشکیل)هم

های سابق که دارای تشکیالت الف شرکتهای مختلط سهامی، تضامنی، ِنسبی، مختلط غیرسهامی و با مسؤولیت محدود بر خنکته: شرکت
ای برای تشکیل بودند در ق.ت تشریفات خاصی ندارند لذا به ِصرِف رعایت قواعد عمومی و انجام تعهدات مالی به نحو ذیل تشکیل ساده

 شوند:می
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 با مسؤولیت محدود تضامنی، ِنسبی، مختلط غیرسهامی مختلط سهامی
 تعهد کّل سرمایه

+ 
 سرمایهتسلیم کّل 
= 

 تشکیل شرکت

 تعهد کّل سرمایه
+ 

 تسلیم کّل سرمایه
+ 

 تأدیۀ کّل سرمایه
= 

 تشکیل شرکت

 تعهد کّل سرمایه
+ 

 تسلیم کّل سرمایه
+ 

 تأدیۀ کّل سرمایه
+ 

 نامهغیرنقدی در شرکتهای الشرکهسهمتصریح کّل 
= 

 تشکیل شرکت
 

  تصریح تأدیه تسلیم تعهد

 تعاونی= مختلط سهامی و  - - + +

 = تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی - + + +

 شرکت با مسؤولیت محدود تشکیل=  + + + +

 شرکت با مسؤولیت محدود عدم تشکیل / بطالن=  _ + + +

هم الزامی است و هم الزمۀ  شرکت با مسؤولیت محدودالزامی است (ولی الزمۀ تشکیل نیست) اما در  هادر همۀ شرکتنکته: تصریح 
 ق.ت)  ٩٨و  ٩٧تشکیل (مواد 

 
 :تعاونیهای نحوۀ تشکیل شرکت -٤

ق.بخش  ٥٢و  ٥١ای 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، . صورت٣. تهیۀ اساسنامه شرکت؛ ٢. تهیۀ طرح موضوع و تصویب آن؛ ١تعاون که عبارتند از: 
 . گواهی پرداخت مبالغ الزم.٦؛ . مجوز وزارت تعاون٥؛ . درخواست کتبی ثبت٤مشخص شده باشد؛  هیأت مدیره و بازرس

های تعاونی از حیث تحلیلی (یعنی مثًال آزمون ارشد و دکتری) ثبت در کنار مجوز از وزارت تعاون در شرکترسد توّجهًا به مواد فوق به نظر می
 هاست.شرط الزمۀ تشکیل این شرکت ها هم شرط الزامی و همبر خالف سایر شرکت

ولو اینکه  شوندبه هر حال، تاجر محسوب میرا دارند و  عنوان شرکت سهامیالیحه به هر حال،  ٢های سهامی به موجب مادۀ نکته: شرکت
را دارند اما این بدین معنی نیست که به هر حال تاجر  عنوان شرکت تعاونیهای تعاونی به هر حال، عمل تجاری انجام ندهند اما شرکت

 واّال غیرتاجرند. اگر أعمال تجاری انجام دهند تاجرندهستند بلکه 
  

 :های تجاریبندی بحث تشکیل شرکتجمع
حقیقیه  تواند حقیقی باشد یا حقوقی؛شخص می ٥های سهامی عام الاقل پنج شخص (مؤسس) الزم است؛ این نکته: برای تشکیل شرکت

 تواند تجاری باشد یا غیرتجاری.تواند تاجر باشد یا غیرتاجر؛ حقوقیه  میمی
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ها در قانون مشخص شده و که در سهامی آن حداقل قانونیشان تعهد همۀ سرمایه است. حال چه شرِط تشکیلها پیشنکته: همۀ شرکت
 شود.نامه تعیین میرکتها به موجب اساسنامه یا شچه حداقل سرمایۀ قراردادی که در شرکت

های تجاری اصوًال به دو شکل ها) بشود تا تشکیل شود. تشکیل شرکتشان باید تعهد و تسلیم (غیرنقدیها همۀ سرمایهنکته:همۀ شرکت
 باشد:عمده می

باشد: تضامنی، اشخاص میهای شان منوط به تعهد و تسلیم و تأدیۀ کامل سرمایه است که غالبًا شامِل شرکتهایی که تشکیل. شرکت١
 ِنسبی، مختلط غیرسهامی، با مسؤولیت محدود.

سوم عرفی) برای تشکیل شرکت ضروری است درصد (همان یک ٣٥هایی که ضمن تعهد کامل و تسلیم کامل سرمایه صرفًا تأدیۀ شرکت. ٢
 های دستۀ اّول وجود ندارد.ریم که در شرکتهای سهامی، تعاونی و مختلط نهادی تحت عنوان پرداخت در آینده دابنابراین در شرکت

بینی شده است که در شرکت پیشدرصد) ظرف مهلتی که در اساسنامه  ٦٥ای هستند مابقی سرمایۀ نقدی (ها که سرمایهدر این شرکت
 سهامی عام نباید بیشتر از پنج سال باشد تأدیه خواهد شد.

سوم ها و مختلط سهامی که یکها، تعاونییۀ تماِم سرمایه است مگر تأدیۀ نقدی سهامیها منوط به تعهد، تسلیم و تأدپس تشکیل همۀ شرکت
 است.

 .ثبت شرکت، یک بار برای نویسیاخذ مجوز پذیرهرویم؛ یک بار برای دو بار می در سهامی عامرویم ولی بار ثبت مییک هادر تمام شرکتنکته: 
. ثبت شرکت. البته در حاِل حاضر با توّجه به قانون بازار اوراق بهادار ٢اجازۀ پذیره نویسی؛ . ١مرجع ثبتی دو کارکرد در سهامی عام دارد: 

اش به موجب مواد شورای عالی بورس که باالترین رکن بازار اوراق بهادار است و وظیفهکه در آن به تشریح ساختار بورس یعنی  ١٣٨٤مصوب 
طور ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار که یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی با و همین های کالن استآن قانون تصویب سیاست ٤و  ٣

های سهامی جهت اش ثبت و صدور مجوز برای عرضۀ اوراق بهادار و همینطور عرضۀ سهام شرکتشخصیت حقوقی مستقل که وظیفه
سیستم خرید و فروش است که به دو نوع بورس کاال و بورس طور ساختار بورس که نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی نویسی است. همینپذیره

 شود.بندی میطال تقسیم و ها، ارزاوراق بهادار مثل سهام شرکت
اسـت کـه اوراق بهـادار را بـه نـام خـود منتشـر  یشـخص حقـوق[ ناشـر: «ج.ا.ا قانون بازار اوراق بهادار ٢٢، به موجب مادۀ ٨٤نکته: از سال 

بـه  یعمـوم ۀجهت اخذ مجوز عرضـ یسینو یرهپذ ۀاعالمی و ثبت یانیهبرا همراه با  ثبت اوراق بهادار یتقاضاموظف است  ]کندیم
 یـا افـزایش عام یسهام یهاثبت شرکت یراقانون، ب ینشدن ااالجراءالزم یخاز تار «همین قانون:  ٢٥به موجب مادۀ » یدنما یمسازمان تسل

صـادر  ]بورس و اوراق بهادار[موافقت سازمان  از پس، هاتوسط مرجع ثبت شرکت یسینویرهپذ یهانتشار اعالم ۀاجاز ، آنها یهسرما
نتیجه اینکه در حال حاضر، عرضۀ عمومی اوراق بهادار مثل سهام شرکت منوط به ثبت نـزد سـازمان بـورس و اخـذ مجـوز َعرضـۀ  ».شودیم

منوط به ثبت آن نزد سازمان  یهاوراق بهادار در بازار اول یعموم ۀرضع«گه: قانون یادشده می ٢٠عمومی از سازمان بورس است، چنانچه مادۀ 
پس انتشار اعالمیۀ » قانون ممنوع است ینا مفاد یتبدون رعا یقاوراق بهادار به هر طر  یعموم ۀو عرض باشدیقانون م ینمقررات ا رعایت با

نویسی را تأیید کرده و طبـق سازمان بورس اعالمیۀ پذیره شود.میها پس از موافقت سازمان بورس صادر نویسی توسط مرجع ثبت شرکتپذیره
. کندمی یینکه سازمان تع یردانجام پذ یتظرف مّد  یداوراق بهادار با یعموم ۀعرض«کند: دارد عمل میکه اینگونه اشعار می ٢٣مادۀ  ١تبصرۀ 

روز  یت سـاکثر بـه مـّد ه حـدموّج  ۀناشر و احراز ادل یتقاضا با را یسینویرهت پذمّد  تواندیروز تجاوز نخواهد کرد. سازمان م یت مذکور از سمّد 
 ی،عمـوم ۀت پانزده روز پس از اتمـام مهلـت عرضـاکثر ظرف مّد موظف است حد [سهام] ناشر: «٢٣مادۀ  ٢وفق تبصرۀ »)  کند. یدتمد یگرد

برخـورد ناشـر در خصـوص عـدم ۀ . نحـویـدلـع نمامّط  نمـود، هدخوا نیّ که سازمان مع یقیو فروش اوراق بهادار از طر  یعتوز  یجرا از نتا سازمان
الیحـه اصـالح را نسـخ کـرده  ١٦قانون اوراق بهادار به نـوعی مـادۀ  ٢٣پس: مادۀ » .شودیمشخص م نویسییرهپذ ۀیفروش کامل، در اعالم

 است.
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 ماه.: حداکثر یک نویسیپذیره احرازمهلت قانونی ندارد؛ اما  نویسیپذیره انجامنکته: 

 مع مؤسس:جنکته: اقداماِت م
 نویسی (استماع اّولین گزارش مؤسسین)؛. رسیدگی و احراز پذیره١
 . طرح اساسنامه (اصالح، تغییر، تصویب)؛٢
 شوند؛نتخاب میلین بازرسان اشوند / اوّ . اّولین مدیران انتخاب می٣
 شود؛اّولین روزنامۀ کثیراالنتشار انتخاب می . ٤
 شود؛مؤسس یا ممتاز تصویب می . اّولین سهام٥

شود و به هوا شود. بعِد تشکیِل شرکت، مجمع مؤسس، دود مینهایتًا با قبوِل کتبِی ِسَمت توسط مدیران و بازرسان(ان) شرکت تشکیل می
 کنیم.ساز نیست؛ چیزی که تشکیل شده را ثبت میدر سهامی عام، ثبت، شرکترَود! می

 .میلیون ریال ٥سهامی عام: ؛ میلیون ریال ١سهامی خاص: : سهامیر شرکت حداقل سرمایۀ قانونی د نکته:
 .میلیون ریال ١٠٠سهامی عام: ؛ میلیون ریال ١٠سهامی خاص: : تعاونیحداقل سرمایۀ قانونی در شرکت  نکته:

آد. در قانون نامه مینکته: یه حداقل سرمایۀ قانونی داریم و یه حداقل سرمایۀ قراردادی؛ حداقل سرمایۀ قراردادی در اساسنامه یا شرکت
برای  حداقل سرمایۀ قراردادیبینی شده است اما این امر نافِی پیش حداقل سرمایۀ قانونیهای سهامی و تعاونی تجارت تنها برای شرکت

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

رسد. ورقۀ تعهد سهم ماِل قبِل مقام قانونی او مینویسان یا قائمنام برده که به امضای پذیره» ورقۀ تعهد سهم«از الیحه اصالح  ١٣نکته: مادۀ 
ورقۀ که مثل گواهی موقت تحصیلی بعد از فراغت از تحصیله با  ورقۀ گواهی موقت سهام .»ورقۀ سهام«شه: شرکِت؛ بعد از تشکیل شرکت می

فوق، در باب شرایط ورقۀ نظر به مادۀ  اند.هر دو شرایط یکسان دارند و بعد تشکیل ورقۀ گواهی موقت سهامو  ورقۀ سهاممتفاوته.  تعهد سهام

شوراي عالی بورس و اوراق بهادار

) سیاست هاي 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(بازاري متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار 
توسط کارگزاران و یا معامله گران، مورد داد و ستد قرار می گیرد
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الیحه اصالح در  ٢٧و  ٢٦منتفی است و حال آنکه به موجب مواد  درج شماره ثبت شرکتشود تعهد سهم که قبل از تشکیل شرکت صادر می
 ت نیز ضروری است. شود، درج شمارۀ ثبت شرکت صادر میکه پس از تشکیل و ثب گواهینامۀ موقت سهمیا  ورقۀ سهم

 الزامی هست ولی الزمۀ تشکیل نیست. تجاریهای در شرکتثبت ق.ت  ١٨نکته:طبق مادۀ 
های الزامی است و هم الزمۀ تشکیل (یعنی تاریخ تولد شرکتهم ثبت  غیرتجاریهای در شرکتثبت ق.ت  ٥٨٥و  ٥٨٤نکته: طبق مواد 

 غیرتجاری همان تاریخ ثبت است).
 ای دولتی الزامی نیست و الزمۀ تشکیل نیست (به محض ایجاد، شخصیت حقوقی دارند).هق.ت ثبت در شرکت ٥٨٧نکته:طبق مادۀ 

 ها:آثار تشکیل شرکت
ها، اکنون شرکتی که تشکیل یافته است و ثبت گردیده واجد شخصیت حقوقی ها و شرایط تشکیل شرکتمفهوم شرکت پس از شناسایی

تا  ٢٤مواد که به موجب  تابعیتو  اقامت، اهلیت، دارایی، ناماست. از جمله  هاییشود که این شخصیت رسمی دارای آثار و ویژگیرسمی می
 به آنها پرداخته است. ٥٩١تا  ٥٨٣مواد و  ق.ت ٢٢٢ا ت ٩٤بخشی از مواد ، الیحه اصالح ٧١

ت شود: تاریخ تولد رسمی شرکت، تاریخ ثبت و تاریخ مرگ شود و با ختم تصفیه هم از بین مینکته: شخصیت حقوقی با ثبت ایجاد می
ّ
رود. دق

قوقی و انحالل شرکت برابر با زوال شرکت، تاریخ ختم عملیات تصفیه است. پس اشتباه نشود تشکیل شرکت برابر با تشکیل شخصیت ح
 شخصیت 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 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 های منحله شخصیت حقوقی دارند تا بتو شود؛ یعنی شرکتشرح آن خواهد آمد سبب زوال شخصیت حقوقی شرکت نمی

 انجام دهند.
 ها.. تجزیۀ شرکت٣ها و . ادغام شرکت٢. تبدیل؛ ١خوانیم: خیز را با هم میسه بحِث تست

رود. شرکت، قالب جدید گرفته ولی شخصیِت حقوقِی قبلی را دارد. : در تبدیل، شخصیِت حقوقی سرجاشه و با تبدیل از بین نمی. تبدیل١
، تضامنی در ق.ت ١٣٥، های سهامیالیحه در شرکت ٢٨٣تا  ٢٧٨مواد ری، در حقوق ما، در مواردی به نص یعنی های تجاتبدیِل شرکت

های تجاری با رعایت ها به وحدت مالک مجاز است. پس اصوًال شخصیِت همۀ شرکتمجاز است و در سایر شرکت نسبی در ق.ت ١٨٩
شود و همان حقوق و تکالیف باقی است؛ پس، شخصیت، باشد و به موجب تبدیل، شخصیت حقوقی زایل نمیتبدیل میشرایط قانونی قابل

 باقی است حتی با تبدیل.
ادغام در تمام  دکترین حقوق تجارتو  ٤٤های اصل قانون سیاستقانون تجارت تصریح نشده است اما به موجب : در ها. ادغام شرکت٢

. حالتی که در آن چند شرکت در همدیگر ادغام شده و شرکت ١باشد: شکل عمده میها مجاز است آنهم غالبًا به اتفاق آراء که به دو شرکت
. ٢که عبارت است از ترکیب چند شرکت؛  شودگفته می ادغام مرکب. اصطالحًا به این ادغام، کنندمیجدیدی را با شخصیت جدید ایجاد 

شود که بر خالف ادغام مرکب (شخصیت گفته می ادغام سادهشود که به این حالت حالتی که یک شرکت در شرکت دیگر، ادغام می
پس، شخصیت رسمی رود). شده از بین نمیشود (شخصیت ادغامشونده زایل میرود) فقط شخصیت شرکِت ادغامشونده از بین میادغام

 .شوندهادغام ساده برای شرکِت ادغامو  ادغاِم مرکب، به هر حالشرکت باقی است مگر با 
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شده و به چند شرکت با زایل  شرکت با یک شرکت شخصیت حقوقیتجزیه برعکس ادغام است که در این صورت یک  :ها. تجزیه شرکت٣
تجزیه نیز در حقوق تجارت  دکترین حقوق تجارتو  ٤٤های اصل قانون سیاستیابد که باز هم به موجب چند شخصیت حقوقی تغییر می

 شود؛ پس شخصیت شرکت باقی است مگر با تجزیۀ شرکت.زایل می ،شخصیت ،است و به موجب آن شده پذیرفته
 

 تجاری: هایشرکتشرکاء و سهامداران در  مسؤولیت
گونه دارایی سؤال: بحث بر سر این است که اگر شخصی از یک شرکتی صد میلیونی طلب داشته باشد چنانچه شرکت منحل گردد و هیچ

 حق مراجعه به اعضای شرکت را دارد یا خیر؟برای پرداخت بدهی نداشته باشد آیا طلبکار 
 های مختلف متفاوت است:پاسخ به این سؤال در شرکت

 سهامداران در شرکت سهامی عام و خاص: هایشرکت -١
شده باشد چنانچه این شرکت بدهکار گـردد طلبکـاران شـرکت بابـت سؤال: اگر در شرکت سهامی خاص یا عام کّل مبلِغ اسمِی سهم پرداخت

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

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

 ق.تالیحه اصالح  ١٤٣و  ١٤٢ایفای تعهدات ندارد اما استثنًا اگر مدیران مرتکب تخلف از مقرراتی شده باشند در این صورت وفق مواد 
گردد ممکن است برحسب مورد مسئولیت انفرادی یا مشترک و یا مسئولیت انفرادی یا تضامنی داشته باشند بنابراین همچنان که مالحظه می

 آنها بال وصول بماند. امکان دارد شرکتی بدهکار شود و بدهی باال آورد اما طلبکاران حّق مراجعه به سهامداران و مدیران نداشته باشند و طلب
صاحبان سهام در این شرکت  مسؤولیتداشته  مقررکه  »ل.ا.ق.تجارت ١ماده «سهامی عام و خاص مستندًا به  هایشرکتدر بندی: جمع

در قبال  مسئولیتی گونههیچآن است که سهامداران این شرکت شخصًا رکت است. قاعدۀ کلی شمحدود به مبلغ اسمی سهام آنها در 
در باشد و  شده پرداختدر هنگام تشکیل شرکت مقداری از سرمایه تعهد به  چنانچهباید توجه داشت  استثنائاً شرکت ندارند اما  هایبدهی

 بابت مبلِغ  سهامدارانمراجعه به  وز آن مبلغ تعهد شده، پرداخت نگردیده است در این صورت طلبکاران شرکت حّق شرکت هن هنگام انحالِل 
 را دارند. نشدهپرداختلی تعهد شده و 

 
 محدود: مسؤولیتشرکت با  درشرکاء  مسؤولیت -٢

ی دارد، قاعده کلّ  مسؤولیتشرکت  ردخود  سرمایۀمیزان که مقرر داشته هر یک از شرکاء این شرکت فقط تا »تجارتق. ٩٤ماده «مستندًا به 
 ات ذیل وارد است:اما بر این اصل استثنائ ندارندت شرک هایبدهیدر قبال  مسئولیتیآن است که شرکای این شرکت شخصًا 

کای ر در کنار نام شرکت نوشته شود. در غیر این صورت هر یک از ش »محدود مسؤولیتبا «بایستی  »ت.ق ٩٥ماده «ل: مستندًا به استثناء اوّ 
 دارند. تضامنی مسؤولیت ،شرکت هایبدهی آن در قبال کّل 

شریک یا شرکایی  غیر این صورتدر  نوشته شود. از شرکاء در کنار شرکت یکهیچنبایستی نام  »ق.تجارت ٩٥ماده « مستندًا بهم: استثناء دّو 
 تضامنی دارند. مسؤولیتشرکت  هایبدهین نام آنها باشد در قبال کل متضم ،که نام شرکت

، »محدود الف مسؤولیتبا شرکت «نام خود انتخاب نموده است. برای مثال  به عنوانمحدود نام یکی از شرکاء را  مسؤولیت: شرکت با سؤال
 . در این صورت:تنام یکی از شرکای شرکت اس »الف«که درحالی

  تضامنی دارد. ها مسؤولیتبدهیالف. آن شریک در مقابل 
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 ها ندارد.در قبال بدهی مسؤولیتی گونههیچآن شریک  -ب
 مشترک دارد. مسؤولیتآن شریک  -ج
 نسبی دارد. مسؤولیتآن شریک  -د

مسؤولیت نقد غیر  هایتقویم آوردهمحدود در قبال  مسؤولیتبا  هر یک از شرکای شرکِت  »ق.تجارت ٩٨ماده «استثناء سوم: مستندًا به 
 کّل  شرکت و نه ارزِش  بدهِی  ت است. نه مبلِغ اوالتفمابه قبال مبلِغ  درشرکاء در این مورد  تضامنِی  مسؤولیِت ه داشت نی دارند. باید توّج ماتض

و پس  شودمی. بعدًا شرکت صد میلیون بدهکار کندمیغیرنقد به ده میلیون تقویم  آوردۀ عنوان بهآوردۀ غیر نقد. برای مثال شرکتی ماشینی را 
 .باشدمیمیلیون  ٧شرکاء در قبال  تضامنی مسؤولیتمیلیون بوده است. در این صورت  ٣ارزش واقعی آن ماشین  گرددمیآن معلوم از 

نقد پرداخت نگردد و یا  ۀالشرکسهم ،محدود مسؤولیتق.تجارت چنانچه در هنگام تشکیل با  ١٠١و  ١٠٠استثناء چهارم: مستندًا به مواد 
 مسؤولیتکه بطالن مستند به عمل آنهاست  اشخاصیباطل بوده و شرکت تقویم و یا تسلیم نگردد، در این صورت غیر نقد  ۀالشرکسهم

 تضامنی دارند.
الشرکه نقد پرداخت نگردد شرکت، باطل باشد (یعنی سهم ق.ت ١٠٠به استناد مادۀ  ق.ت ٩٧و  ٩٦نکتۀ پایانی: اگر به دلیل عدم رعایت مواد 

مسئولین بطالن فقط در قبال خسارت ناشـی از  ق.ت ١٠١باشد. مطابق مادۀ الشرکه غیرنقد، تقویم و تسلیم نشود) شرکت باطل میو یا سهم
 بطالن مسئولیت تضامنی دارند نه در قبال کل بدهی شرکت.

 
 شرکاء در شرکت نسبی: مسؤولیت -٣

 قابلیتاصطالحی  هیچ است. آنها در شرکت ۀالشرکسهمبه نسبت هر یک از شرکای این شرکت  مسؤولیت »ق.تجارت ١٨٣ماده «مستندًا به 
یک از آنها به شرح ذیل  هرتشکیل گردد و  »الف و ب و ج«یک شرکت نسبی بین  هرگاهبرای مثال  این اصطالح را ندارد. جای بهجایگزینی 

میلیون بدهی به  ١٠٠میلیون. چنانچه بعدًا شرکت  ٢ »ج«میلیون  ٢ »ب«میلیون.  ١ »الف«میلیون سرمایه شرکت را تأمین نموده باشند:  ٥از 
 پرداخت خواهند داشت. مسؤولیتمیلیون  ٤٠ »ج«یلیون، م ٤٠ »ب«میلیون،  ٢٠ »الف«بار آورد 

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

 تضامنی دارند. مسؤولیتب. 
 ندارند. مسؤولیتی گونههیچج. 
 .کدامهیچ د. 

گردند به دلیل اینکه شرکاء این شرکت دارای مسئولیت شخصی در قباِل قلمداد میگویند شرکاء، شریِک ضامن نکته: در شرکت نسبی می
 الشرکه در قبال دیون مسئول است.گویند هر شریکی به نسبت سهمباشند اصطالحًا میدیوِن این شرکت می

الشرکه یعنی اینکه هر یک از شرکاء به نسبت سهم »نسبی بودن مسئولیت«مسئولیت نسبی و نامحدود است منظور از  ،نکته: در شرکت نسبی
یعنی اینکه سقف آن، نامحدود است یعنی شرکاء شرکت نسبی در  »نامحدود بودن این مسئولیت«در قبال دیون مسئولیت دارند و منظور از 

 پذیرند.دانند که در قبال چه مبلغی مسئولیت نسبی را میهنگام تشکیل شرکت نمی
 شرکت تضامنی: شرکاء در مسؤولیت -٥

ه داشت باید توّج  اما ؛تضامنی دارند مسؤولیت ،شرکت هایبدهی هر یک از شرکای این شرکت در قبال کّل  »تجارت.ق ١١٦ماده «مستندًا به 
و دارایی  آمده عمل بهشرکت ورشکسته یا منحل شده باشد. ثانیًا امر تصفیه شرکت  اوالً مراجعه به شرکاء را دارند که  طلبکاران زمانی حّق 

 شرکت کافی برای مدیون آن نباشد.
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 مسؤول» الف«. برای مثال یک بدهی میلیونی وجود دارد و آقای انفرادی حاکم خواهد بود مسؤولیِت  واحد باشد ،مسؤوله داشت اگر باید توّج 
 مسؤولیتمتعدد باشند در این صورت بحث  مسؤولینحاکم است اما چنانچه  انفرادی گویند مسؤولیتمیاست. در این صورت اصطالحًا 

این بدهی باشند  مسؤول» الف و ب«. برای مثال اگر یک بدهی یک میلیونی وجود داشته باشد و آقایان گرددمیمشترک و یا تضامنی مطرح 
در قبال  »الف و ب«مشترک حاکم باشد هر یک از آقایان  مسؤولیتاگر  گرددمییا تضامنی مطرح  مشترک مسؤولیتدر این صورت بحث 

ول خواهند ؤدر قبال یک میلیون مس »الف و ب«یان اقمسؤولیت تضامنی حاکم باشد هر یک از آند اما اگر هست لؤتومان مسو ٠٠٠/٥٠٠
 بود.

 
 :های تجاریداران در شرکتتعداد شرکا و سهام

تنها باید در هنگام تشکیل شرکت رعایت شود بلکه نه شدهگفتههای تجاری نکته: حداقلی که در خصوص تعداد شرکاء یا سهامداران در شرکت
 رعایت آنها در بقاء شرکت نیز الزامی است یعنی هیچ وقت شرکت نباید تعداد اعضایش کمتر از تعداد مقرر در قانون باشد.

تـک شـریکی بـه رسـمیت شـناخته های نکته: در حقوق ایران شرکِت تک شریکی به رسمیت شناخته نشده است اما در برخی کشورها شرکت
شده آن اسـت کـه  توان با یک شریک اقدام به تشکیل شرکت نمود، علِت اینکه وجود شرکت تک شریکی به رسمیت شناختهاند یعنی میشده

خطـر خواهد فقط مقداری از دارایی خود را در معرض خواهد بدون مشارکت دیگران شرکتی تشکیل دهد و میدر برخی مواقع یک شخص می
 قرار دهد یعنی اگر اتفاقی بیافتد نه برای کل دارایی شریک بلکه برای سرمایه موجود در شرکت بیُافتد.

های سهامی عام و خاص محتمل است تبعۀ ایران باشند یا تبعۀ خارج باشند البته در مورد اتباع خارجی ممنوعیت مقرر نکته: سهامداِر شرکت
 سهام را داشته باشند. %٤٩توانند مالکیت بیش از نمیباید رعایت شود یعنی اتباع خارجی 

 عنوان سهامدار شرکت باشد. به تواندهای سهامی عام و خاص دولت نیز مینکته: در شرکت
ها مدیران باید از خـود سـهامداران انتخـاب توانند محجور باشند زیرا در این شرکتنکته: در شرکت سهامی عام و خاص همۀ سهامداران نمی

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

نـد شـریک ایـن تواشریک ممکن است واجد اهلیت کامل باشد یا نباشد یعنی شـخص محجـور هـم می ،نکته: در شرکت با مسئولیت محدود
 شرکت باشد.

ای معتقدنـد بـا تواند شریک این دو شرکت باشد یا خیـر، عـدهاختالف است که آیا شخص محجور می نکته: در شرکت تضامنی و نسبی محّل 
و  ١٣٩و مـواد  ١٣٦تواند شریک این دو شرکت باشد اّما با لحـاظ بنـد و مـاده توجه به مسئولیت سنگین شرکاء در این دو شرکت، محجور نمی

کـه راجـع بـه مـوارد انحـالل شـرکت  ق.ت ١٣٦شریک این دو شرکت باشد زیرا مـاده تواند گردد که محجور میچنین استنباط می ق.ت ١٤٠
اجازه  قانونگذار ١٤٠و  ١٣٩داند اما در مواد یکی از موارد انحالل این شرکت را حجر شریک می »و«کند در بند تضامنی و نسبی بیان حکم می
دیگر رضایت به بقاء شرکت داشـته باشـند شـرکت منحـل نشـود و بـه  طرف و سرپرست شریِک محجور از طرفداده که اگر سایر شرکاء ازیک

عنوان شریک شرکت تضامنی و نسبی پذیرد که شخص محجور بتواند بهمی قانونگذاردهد که حیات حقوقی خود ادامه دهد این امر نشان می
 تواند در دو شرکِت تضامنی و نسبی نیز شریک باشد.باشد بنابراین باید گفت محجور می

باشـد لـذا امکـان دارد شـرکتی های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود ازآنجاکه انتخاب مدیر شـرکت از خـارج مجـاز مینکته: در شرکت
 خود شرکتی تشکیل دهد و مدیریت آن را خود برعهده بگیرد. صغیرِ  تشکیل شود که همۀ شرکاء آن محجور باشد مثًال پدری برای دو فرزندِ 

عنوان شریک وارد این دو شرکت گردد  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 خصوص بدهی توانزیرا در این دو شرکت، شرکاء مسئولیت شخصی دارند و نمی
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 شود.هم رعایت می نیز اینجا %٤٩ایران باشند و یا تبعۀ خارجه باشند البته ممنوعیت بیش از  نکته: شرکاء این سه شرکت محتمل است تبعۀ
. در اموری که بالطبیعه یعنی ١ها به عنوان اشخاص حقوقی دارای همان اهلیت اشخاص حقیقی هستند مگر با دو وجِه ممّیزه: نکته: شرکت

ها منتفی است؛ ل ازدواج، طالق، رابطۀ ابوت، بنوت، حضانت، قیمومت در شرکتالنفسه و به طور ذاتی مختص اشخاص حقیقی است مثفی
 ). ٥٨٨و  ٥٨٨ها در اساسنامه و مقررات قانونی است (. اهلیت شرکاء محدود به موضوع شرکت٢
 های سهامی:سهامداران در شرکتشرکاء و تعداد  -١
بدون تعیین اینکه آیا منظور سهام عام است یا » تعداد شرکاء در شرکت سهام نباید کمتر از سه نفر باشد.«مقرر داشته:  »ل.ا.ق.ت ٣ماده «

 مقرر داشته:» ل.ا.ق.تجارت ١٠٧ماده “سهامی خاص، از طرف دیگر 
شرکت باشند. حداقل تعداد اعضای هیأت  . اعضای هیأت مدیره الزامًا باید سهامدار»گرددای اداره میشرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره«

گردد که تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام نفر باشد. از این ماده چنین استنباط می ٥تواند کمتر از مدیره در شرکت سهامی عام نمی
هامداران در شرکت منصرف به شرکت سهامی خاص خواهد بود یعنی اینکه حداقل تعداد س »ل.ا.ق.تجارت ٣ماده «نفر است.  ٥حداقل 

 نفر است. ٣سهامی خاص 
 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 
 جنون و سفیه باشد که در این صورت سرپرست قانونی انجام وظیفه خواهد کرد.محتمل است فاقد اهلیت کامل باشد یعنی صغیر، م

 های تضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدود:تعداد شرکاء در شرکت -٢
در باب حداکثر  قانونگذارها یک از شرکتها دو نفر است. در هیچق.تجارت حداقل تعداد شرکای این شرکت ١٨٣و  ١١٦، ٩٤مستندًا به مواد 

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

تواند ت میمتحمل است واجد اهلیت باشد و یا محتمل است فاقد اهلیت باشد. در اینکه آیا در شرکت تضامنی و نسبی شخص فاقد اهلی
 نظر است. نظر اقوی بر این است که اشکالی ندارد.شریک شرکت باشد یا خیر. اختالف

 
 تجاری: هایشرکتموضوع فعالیت 

 سهامی عام و خاص: هایشرکتموضوع فعالیت  -١
 زیرا ؛عمال تجاری نباشدأعمال تجاری باشد و محتمل است أمحتمل است  هاشرکتموضوع فعالیت این  »ل.ا.ق.تجارت ٢ماده «مستندًا به 

 عمال تجاری نباشد.أشرکت سهامی را شرکت بازرگانی محسوب نموده و حتی اگر موضوع فعالیت آن  »تر ل. ا.ق.تجا ٢ماده «
ماده « به صراحتصورت نکته: اگر یک شرکت سهامی موضوع فعالیت خود را اشتغال به معامالت راجع به اموال غیرمنقول قرار دهد در این 

 .گرددمیتاجر قلمداد  ،سهامی آن شرکِت  »ل.ا.ق.تجارت ٢ماده « به صراحتاما  گرددنمیآن معامالت عمل تجاری قلمداد  »جارتق.ت ٤
 قرار دهد: غیرمنقولشرکت سهامی موضوع فعالیت خود را اشتغال به معامالت راجع به اموال  کهدرصورتی: سؤال

 .گرددمیهم شرکت تاجر است و هم عمل، عمل تجاری قلمداد  -الف
 .گرددمی قلمدادنه شرکت، تاجر است و نه عمل، عمل تجاری  -ب
 گرددنمیشرکت تاجر است اما عمل، عمل تجاری قلمداد  -ج. 

 .گرددمیشرکت تاجر نیست اما عمل، عمل تجاری قلمداد  -د
 محدود: مسؤولیتتضامنی، نسبی و با  هایشرکتموضوع فعالیت  -٢
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 ٢ماده «شده در عمال تجاری باشد. موارد احصاءأالزامًا باید  هاشرکتموضوع فعالیت این  »ق.تجارت ١٨٣و  ١١٦، ٩٤«مستندًا به مواد 
 داد شده است.عمل تجاری قلم هاآپارتمانقانون تملک  ٥تجاری در ماده  هایشرکتبه قصد فروش برای  وسازساختو  »ق.تجارت

محدود برای گذران امور روزمره خود غیر از موضوع فعالیت شرکت که تجاری  مسؤولیتنکته: چنانچه یک شرکت تضامنی، نسبی و یا با 
 هم انجام دهد اشکالی ندارد. غیرتجاریعمال أاست، 

قرار دهد هر ذینفعی  غیرتجاریعمال أموضوع فعالیت خود را اشتغال به  ،محدود مسؤولیتنکته: اگر یک شرکت تضامنی، نسبی و یا با 
 بطالن شرکت را بخواهد. درخواست تواندمی

قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولِی او اشتغال به عمل تجاری باشـد، منظـور از عمـل تجـاری،  ١بندی: نکته: مطابق ماده جمع
 ق.ت است. ٢مادۀ شده در ده بنِد ءاعماِل تجاری احصا

های تجاری اشتغال به عمل تجاری داشته گردند اقتضای امر آن است که شرکتهای تجاری، تاجر قلمداد میشرکت که آنجا با این مقدمه از
در برخی موارد این اصل را رعایت ننموده است مثـل شـرکت سـهامی  قانونگذار ئاً باشند یعنی موضوع فعالیت آنها عمل تجاری باشد اما استثنا

شرکت سهامی را شرکت بازرگانی قلمداد نموده حتی اگر موضوع فعالیت آن عمل  ق.تاصالح  ۀالیح ٢عام و خاص، زیرا در این شرکت مادۀ 
 تجاری نباشد.

گردد، اّما ازآنجاکـه غیرمنقول در هیچ صورتی عمل تجاری قلمداد نمی قانون تجارت معامالِت راجع به امواِل  ٤صراحِت مادۀ نکته: هرچند به
توان گفت شرکت سهامی را شرکت بازرگانی قلمداد نموده حتی اگر موضوع فعالیت آن، عمل تجاری نباشد لذا می ق.تالیحه اصالح  ٢مادۀ 

گـردد امـا در این صورت عمل، عمل تجـاری قلمـداد نمیتواند معامالت راجع به اموال غیرمنقول باشد که موضوع فعالیت شرکت سهامی می
 شود.شرکت، تاجر قلمداد می

 گردد.خاطر آن تشکیل می گوییم موضوع فعالیت شرکت، منظور ما عمده فعالیتی است که شرکت بهنکته: اینکه می
 تصریح دارد که موضوع فعالیت شرکت باید تجاری باشد. ٩٤،١٨٣،١١٦نکته: در این سه شرکت 

 ال: اگر شرکت از موضوع فعالیت خود که در اساسنامه بدان تصریح گردیده عدول نماید ضمانت اجرا چیست؟سؤ
 توان به این بطالن استناد نمود.ضمانت اجرا بطالن آن عملیات است اما در قبال اشخاص ثالث نمی

 مالت راجع به اموال غیرمنقول باشد.تواند معاهای تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود نمینکته: موضوع فعالیت شرکت
 نکته: باید بین دو مورد قائل به تمایز شد:

 غیرمنقول است. معامالِت امواِل  معاملۀ راجع به غیرمنقول است و دیگری تسهیِل  یکی خودِ 
ملکی به صراحت بند  معامالتگردد اما تسهیل قانون تجارت عمل تجاری قلمداد نمی ٤خوِد معامله راجع به اموال غیرمنقول به صراحِت ماه 

 گردد.، عمل تجاری قلمداد می)های امالکیعنی اقدامات بنگاه( معامالت گردد یعنی داللِی عمل تجاری قلمداد می ق.ت ٢ماده  ٣
 های تجاری عمِل تجاری قلمداد شده است.برای شرکت قصد فروش یا اجارهوسازبهساخت هاقانون تملک آپارتمان ٥صراحت مادۀ نکته: به

 
 تجاری: هایشرکتدر  الشرکهسهمسهام یا  )وانتقالنقل(نحوۀ انتقال 

 در شرکت تضامنی: الشرکهسهم وانتقالنقلنحوۀ   -١
 ).ءیعنی اتفاق آرا(در این شرکت رضایت تمامی شرکاء شرط است  الشرکهسهم وانتقالنقلق.تجارت برای  ١٢٣مستندًا به ماده 

دانـد، آن اسـت کـه در وانتقال سهم الشرکه از شریکی به شریک دیگر رضایت سایر شرکاء را نیز الزم مییکی از دالیل مهمی که در بحث نقل
شرکت تضامنی اگر همۀ طلبکاران از باب مسئولیت تضامنی به یکی از شرکاء مراجعه نموده و کّل طلب را از او دریافت نماید این شـریکی کـه 

الشرکۀ هر یک از شرکاء به آنها مراجعه کند، اگر اجازه دهیم بدون رضایت سایر شرکاء، شریکی تواند به نسبت سهماجعه قرار گرفته میمورد مر 
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دار بـوده اّمـا شـریک الشـرکه مـالدهنـدۀ سهمالشرکۀ خود را به شریک دیگر انتقال دهد این احتمال وجود دارد که شریِک انتقالبتواند سهم
الشرکه، غیرَملیء باشد در این صورت بدیهی است که این موضوع در ارتباط سایر شرکاء با آن شریک مؤثر خواهد بود یعنـی گیرندۀ سهمانتقال

 الشرکۀ آنها مطالبه نماید.این امکان وجود دارد که شریکی که کّل بدهی شرکت را به طلبکاران داده است نتواند از سایر شرکاء به نسبت سهم
های راه بـه ق.ت: این ماده در مقام بیان این مطلب است که اگر یکی از شرکاء از بدو امر در شرکت حضور نداشته و در نیمه ١٢٥اده تفسیر م

های های بعد از ورود خود مسئولیت تضامنی دارد بلکـه در قبـال کـّل بـدهیتنها در قبال بدهیشرکت داخل شود، این شریک جدیدالورود نه 
 ود نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت.قبل از ورود خ

 در شرکت نسبی: الشرکهسهمنحوه انتقال  -٢
در واقع نحوه  .)اتفاق آراء(در این شرکت رضایت تمامی شرکاء شرط است  الشرکهسهم وانتقالنقلق.تجارت برای  ١٢٣و  ١٨٥مستندًا به مواد 

 باشد.الشرکه در شرکت نسبی مثل شرکت تضامنی میانتقال سهم
بینی ننموده است لذا در عمل بیشتر هیچ مکانیسم خاصی را پیش قانونگذارالشرکه وانتقال سهمشرکت تضامنی و نسبی برای نقل ٢ته: در نک

جلسۀ افزایش سرمایه برای ورود شریک به جلسۀ کاهش سرمایه برای خروج شریک از شرکت و تنظیم صورتاز تأسیس حقوقی تنظیم صورت
 نمایند.شرکت استفاده می

 محدود: مسؤولیتدر شرکت با  الشرکهسهم وانتقالنقلنحوۀ  -٣
 شود: باید رعایتشرکت شرایط ذیل  در این الشرکهسهم وانتقالنقل برای
اعم از بانام یا  وانتقالنقلبه شکل اوراق تجاری قابل  تواندنمیشرکاء در این شرکت  الشرکهسهم »ق.تجارت ١٠٢ماده «مستندًا به  -الف
 درآید. نامبی

ها ورقۀ سهم را سندی قابل الیحه اصالح قانون تجارت در این شرکت ٢٤در ماده  قانونگذارهای سهامی عام و خاص که برعکِس شرکت
ق.ت در شرکت با مسئولیت محدود  ١٠٢باشد در ماده وانتقال جزو ذات این ورقۀ سهم میوانتقال توصیف نموده یعنی قابلیت نقلنقل

وانتقال اعم از بانام و تواند به شکل اوراق تجاری قابل نقلرکاء نمیالشرکۀ شدرست نقطۀ مقابِل آن عمل نموده و بیان نموده سهم قانونگذار
 نام درآید.بی
٣نبایستی دارندگا الشرکهسهم وانتقالنقلبرای  »ق.ت ١٠٢ماده «مستندًا به  -ب

٤
 سرمایه که دارای اکثریت عددی نیز باشند، موافق باشند. 

 %١٠)  ه %٧٥) د %٥)  ج %٥) ب %٥مثال: الف) 
 نفر ٣ شودمی عددی: اکثریت/  %٧٥ شودمی سرمایه: اکثریت

نی، نه مادر هیچ شرکت دیگری، نه تض باشد میدر این شرکت باید با سند رس الشرکهسهم وانتقالنقل »ق.تجارت ١٠٣ماده «مستندًا به  -ج
 سهامی و نه هیچ شرکت دیگری چنین حکمی وجود ندارد.

وانتقال سهم الشرکه تنظیم سند رسمی را الزم دانسته است اّما در عمل این ماده خیلی مورد استفاده نقلق.ت برای  ١٠٣نکته: هرچند مادۀ 
 شود.جای این ماده از تأسیس حقوقی کاهش سرمایه و افزایش سرمایه استفاده میشود یعنی بهواقع نمی

ق.تجارت شامل چه کسانی است؟ آیا فقط شامل اشخاص  ١٢٣و  ١٠٢غیر و انتقال به دیگری در مواد  به: منظور از دو اصطالح انتقال سؤال
تضامنی، نسبی و ( هاشرکتآیا اگر شریکی در این  دیگر عبارت بهثالث است یا اینکه هم شامل اشخاص ثالث است و هم شامل خود شرکاء؟ 

رعایت شود؟  ق.ت ١٢٣و  ١٠٢ت مقرر در مواد اکثری باز بایستیشریک دیگر انتقال دهد  خود را به الشرکهسهمبخواهد  )محدود مسؤولیتبا 
 خواهدمیمحتمل است ورود سایر شرکاء به شرکت شخصیت واالی شریکی بوده و که در حال حاضر  گویندمیبه نظر اقوی بلی زیرا بنا

ی مخالف این آید در این صورت شرکاقال به عمل دهد. اگر اجازه دهیم بدون رضایت سایر شرکاء این انت دیگری انتقالخود را به  الشرکهسهم
 انتقال متضرر خواهند شد.
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 نحوۀ انتقال سهام در شرکت سهامی عام: -٤
منوط به موافقت مدیران و یا مشروط به اجازه مجامع  تواندنمیسهام در این شرکت آزاد بوده و  وانتقالنقلل.ا.ق.تجارت  ٤١مستندًا به ماده 

 .باشد میعمو
 .گرددمیتقسیم  نامبیو سهام  بانامهامی به سهام س هایشرکتنکته: سهام 

شرکت قرار بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. این دفتر در خود  بانامسهام  وانتقالنقل.ا.ق.تجارت ل ٤٠ماده نکته: مستندًا به 
ی که بدون ثبت در این دفتر بعمل آید هم از نظر اشخاص ثالث و هم از نظر شرکت باطل و کأن لم وانتقالنقلاشته هر دارد. این ماده مقرر د

 .باشدمییکن 
 .آیدمیبا قبض و اقباض بعمل  نامبی وانتقالنقلنکته: 
 آن است که: نامبیچیست؟ مزایای سهام  نامبییب سهام معا : مزایا وسؤال

 است. پذیرامکانبا قبض و اقباض تشریفات نیست و به سهولت یعنی  تابعآن  وانتقالنقل :اوالً 
 .نیست پنهانی است که کسی از وجود آن مطلع داراییدارای  نامبیثانیًا: دارندۀ سهام 

است زیرامتصرف مالک  دشواردر امانت اثبات مالکیت آن بسیار  یا خیانت سرقت و مفقود شدن و در صورتکه  ستا آن نامبیعیب سهم 
 .شودمیشناخته 

 وانتقال سهام در شرکت سهامی عام:بندی و چند نکته وسؤال راجع به نقلجمع
نام با قبض و اقباض است یعنی نه تابع تشـریفات وانتقاِل سهاِم بیگردد. نقلنام تقسیم مینکته: سهام شرکت سهامی عام به سهام بانام و بی

 به موافقت مرجع خاصی باشد. تواند منوطاست و نه می
الیحـه  ٤١ه باشـد؟ مـاده تواند در شرکت سهامی عام منوط به موافقت مدیران یا اجازۀ مجمع عمومی شدوانتقال سهام بانام میسؤال: آیا نقل
 وانتقال سهام آزاد است.پاسخ منفی به این سؤال داده است یعنی نقل اصالح ق.ت

وانتقـال الیحه اصالح بله یعنـی نقل ٤٠وانتقال سهام بانام رعایت تشریفاتی الزم است یا خیر؟ تابع ماده نقلسؤال: آیا در شرکت سهامی برای 
 سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد.

ون رعایـت الیحه اصالح هر انتقالی که بد ٤٠الیحه اصالح چیست؟ مطابق قسمت آخر مادۀ  ٤٠سؤال: ضمانت اجرای عدم ثبت وفق ماده 
 شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

توانـد از شـرکت مطالبـۀ سـود نمایـد همچنـان کـه بنابراین اگر کسی با یک سند عادی، سهام سهامداری را بخرد بـه اسـتناد ایـن نوشـته نمی
نام خود در دلیل در دادگاه اقامۀ دعوی نماید و الزام شرکت را به ثبتعنوان یک به تواندتواند در جلسات مجامع عمومی شرکت کند اّما مینمی

 دفتر ثبت سهام بخواهد.
تواند با استناد به این سند عادی در جلسات مجامع تواند از شرکت مطالبۀ سود نماید همچنان که نمیپس با استناد به این سند عادی نمی

دهنده و شرکت دادخواستی مبنی بر ا به عنوان دلیل خود قرار داده و در دادگاه علیه انتقالتواند این سند عادی ر عمومی حاضر گردد اما می
 نام خود در دفتر ثبت سهام شرکت بنماید.الزام به ثبِت 

اسـمی سـهم را دهندۀ سهام، کّل مبلغ باید بین دو مورد قائل به تمایز شد، مورد اول اینکه، انتقال چه کسی باید دفتر ثبت سهام را امضا کند؟
م اینکه در باشد. مورد دّو گیرنده نمیانتقال کند و نیازی به امضایتنهایی کفایت میبه دهندهپرداخت نموده است در این صورت امضای انتقال

گیرنده، انتقال دهنده و همدهنده هنوز کّل مبلغ اسمی سهم را پرداخت ننموده است در این صورت هم باید انتقالهنگام انتقال سهام، انتقال
 دفتر سهام را امضا نمایند.
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مانـدۀ نشده، بعد از انتقال سهام، پرداخِت باقیسؤال: اگر در هنگام انتقال سهام در شرکت سهامی هنوز مقداری از مبلغ اسمی سهم پرداخت
وانتقـال پرداخـت هم در هنگـام نقلانتقال گیرنده، به همین دلیل است که اگر کّل مبلغ اسمی سـ مبلغ اسمی سهم بر عهده چه کسی است؟

 نشده، انتقال گیرنده باید دفتر سهام را امضاء کند.
پذیر است بلکه بعد از انحـالل تنها تا لحظۀ انحالل شرکت امکانوانتقال سهام نهنقلاست؟  پذیروانتقال سهام تا چه زمانی امکانسؤال: نقل

شخصیت حقوقی شرکت تا لحظـه خاتمـه امـر تصـفیه پابرجـا  ل.ا.ق.ت ٢٠٨ا مطابق ماده پذیر است زیر نیز تا خاتمۀ امر تصفیۀ شرکت امکان
 باشد.می

معاملـۀ  پذیر اسـت؟اند از چه طریقی امکانهای سهامی عامی که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهوانتقال سهام شرکتسؤال: نقل
 پذیر است.امکان این قبیل سهام فقط از طریق بازار بورس اوراق بهادار

اند الزامًا تمام سهام، سهام بانام است و هیچ سهم های سهامی عامی که در بازار بورس اوراق بهادار وارد شدهنکته: باید توجه داشت در شرکت
 ها وجود ندارد.نامی در این شرکتبی

تواند مستقیمًا اقدام به خریدوفروش سـهام ایـن شخص می اند،های سهامی عامی که در بازار بورس اوراق بهادار داخل شدهسؤال: آیا شرکت
ای در بـازار بـورس اوراق ها باید از طریق کارگزار بـورس باشـد یعنـی هـیچ معاملـهخیر، الزامًا خریدوفروش سهام این شرکت ها بنماید؟شرکت

 باشد.بهادار بدون دخالت کارگزار بورس، قابل انجام نمی
وانتقـال نامۀ موقت سهام صادر کـرده اسـت، نقلشده است و شرکت برای سهامداران گواهینورقۀ سهم صادر  هایی که هنوزنکته: در شرکت

ورقـۀ  ،دهنـدهوانتقال سهام گفتیم، تفـاوت نخواهـد کـرد انتقالپذیر است و همه شرایطی که برای نقلسهام با این گواهِی موقِت سهم امکان
 نامۀ موقت سهام.سهم در اختیار دارد یا گواهی

 باشد.وانتقال سهام ممتازه مثل سهام عادی مینکته: نقل
 سهام در شرکت سهام خاص: وانتقالنقلنحوۀ  -٥

افقت مدیران منوط به مو  تواندمیسهام در شرکت سهامی خاص  و انتقال نقلمفهوم مخالف گرفته و معتقدند  ل.ا.ق.ت ٤١قوقدانان از ماده ح
داشته باشند یا  کنندهقانعبرای مخالفت خود دلیل  بایستیاینکه آیا مدیران و مجامع عمومی  در اما باشد میو یا مشروط به اجازه مجامع عمو

وی این است که مدیران و مجامع عمومی بایستی برای مخالفت خود دلیل اقنباشد. نظر  کنندهقانعولو اینکه  توانندمیاینکه هر دلیلی 
لذا با دلیل قلمداد نموده است.  وانتقالنقل قابلورقۀ سهم را ذاتًا سند  ل.ا.ق.ت ٢٤در قسمت دوم ماده  قانونگذارزیرا  ندداشته باش کنندهقانع
 این وصف را از آن سلب نمود. تواننمی کنندهقانع

میلیون تومان به ثالث انتقال دهد.  ٢٠سهام خود را در شرکت سهامی خاص به مبلغ  خواهدمی: سهامداری کنندهقانعمثال برای دلیلی 
 »سهام را به همان مبلغ، به خود ما انتقال دهید« :گویندمین یا مجامعه عمومی امدیر 

انتقال دهد. مدیران یا  ثمیلیون به ثال ٢٠سهام خود را به مبلغ  خواهدمیشرکت سهامی خاص  سهامدار: کنندهقانعمثال برای دلیل غیر 
و یا  »سفتۀ سه ماهه دریافت کنیدسهام را به همان مبلغ به خود سهامداران انتقال دهید اما بابت ثمن، «: دارندمیمجمع عمومی اظهار 

 »انتقال دهید. سهامدارانبه  میلیون ١٥سهام را به مبلغ «: دارندمیاظهار 
با  تواندمیگیرنده انتقال و یا ثالِث  دهندهانتقالباشد آن  کنندهقانع، دلیلی غیر وانتقالنقلچنانچه دلیل مدیران و یا مجامع عمومی برای  نکته:

 گیرنده را به اثبات رساند.انتقال بودن دلیل، مالکیت ثالِث  کنندهقانعغیر  مراجعه به دادگاه و اثباِت 
در شرکت سهامی عام در بند  نامبیو  بانامسهام  وانتقالنقلو نحوۀ  نامبیتقسیم سهام به سهام بانام و  همه مواردی را که در باب: نکته

 پیشین گفتیم در اینجا هم قابلیت اعمال دارد.
 :بندیجمع
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بـا قـبض و اقبـاض اسـت و تـابع  نامبی وانتقال سهامنقلگردد. در سهامی خاص نیز نام تقسیم میدر این شرکت نیز سهام به سهام بانام و بی
 تواند منوط به اجازۀ مرجع خاصی باشد.هیچ تشریفاتی نیست و نمی

الیحه اصالح ق.ت  ٤٠، تابع تشریفات است یعنی مطابق مادۀ بانام وانتقال سهامنکته: در شرکت سهامی خاص نیز همانند سهامی عام، نقل
 کت ثبت گردد.باید در دفتر ثبت سهام شر 

الیحـه اصـالح  ٤١وانتقال سهام آزاد است یا خیر؟ یعنـی نحـوۀ إعمـال مـاده سؤال: آیا در شرکت سهامی خاص نیز همانند سهامی عام، نقل
 قانون تجارت در شرکت سهامی خاص به چه نحو است؟

کنیم که اصل با توّجه به این صورت به اصل مراجعه میباید بین دو مورد قائل به تمایز شویم، مورد اول اینکه اساسنامۀ شرکت ساکت است در 
تواند منوط به اجازۀ مدیران و یا مجمـع عمـومی باشـد. مـورد وانتقال سهام است و نمیالیحه اصالح آزادی نقل ٢٤تعریف ورقۀ سهم در ماده 

عمومی بکند. به نظر حقوقدانان با استفاده از مفهوم  وانتقال سهام را منوط به اجازۀ مدیران و یا اجازۀ مجمعدوم اساسنامۀ شرکت بخواهد نقل
رغم وجود چنین حکمی در اساسنامه، مـدیران و مجـامع عمـومی بایـد بـرای الیحه اصالح ق.ت این امر مجاز است اّما علی ٤١مخالف ماده 

 قال شوند.وانتکننده مانع نقلتوانند با دلیل غیرقانعکننده داشته باشند و نمیمخالفت خود دلیل قانع
کننده ل.ا.ق.ت با دلیل غیرقانع ٤١نکته: اگر در شرکت سهامی خاص، مدیران یا مجامع عمومی به استناد اساسنامه و مفهوم مخالف مادۀ 

ی قابل ل.ا.ق.ت که ورقۀ سهم را ذاتًا سند  ٢٤توان به دادگاه مراجعه نمود و با استناد به اینکه مطابق مادۀ وانتقال سهام شوند میمانع نقل
 وانتقال سهام شد، الزام شرکت را به اعتبار انتقال سهام خواستار شد.کننده مانع نقلتوان با دلیل غیرقانعوانتقال دانسته و نمینقل

 
 تجاری: هایشرکتاعضای شرکت در نحوۀ اتخاذ تصمیم 

 
 های تضامنی و نسبی:اتخاذ تصمیم توسط شرکاء در شرکت

ق.ت  ١٢٢طور کّلی اکثریت خاصی را راجع به همۀ امور شرکت بیان نموده باشد اّما در مـادۀ در این دو شرکت نّص صریحی وجود ندارد که به
وانتقال سهم برای نقل قانونگذارق.ت  ١٢٣بینی نموده همچنین در ماده الشرکۀ غیرنقدی را با رضایت تمامی شرکاء پیشتقویم سهم قانونگذار

ق.ت برای تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، رضایت تمامی شـرکاء  ١٣٥بینی کرده است. در ماده رکه، رضایت تمامی شرکا را پیشالش
گـردد بند ب برای انحالل شرکت، باز رضایت تمامی شرکاء را الزم دانسته است، همچنان که مالحظه می ١٣٦را الزم دانسته است و در ماده 

توان چنین نتیجه گرفت که در سایر موارد نیز برای اتخاذ تصمیم برای اتخاذ تصمیم، اتفاق آراء را الزم دیده است؛ می انونگذارقماده،  ٤در این 
 باشد.شرکِت تضامنی و نسبی، اتفاق آراء شرط می ٢در 

بینی توانند در اساسنامه خالف آن را پیشگوییم برای اتخاذ تصمیم، اتفاق آراء شرط است، یک قاعدۀ آمره نیست و شرکاء مینکته: اینکه می
که در شرکت سهامی مقرر شده در اینجا نحویالشرکه بهمجامع عمومی صاحبان سهم ،نمایند؛ همچنین هرچند در قانون در این دو شرکت

 بینی بنماید.تواند این مجامع را نیز پیشبینی نگردیده اّما اساسنامۀ شرکت میپیش
 

 در شرکت با مسئولیت محدود:نحوه اتخاذ تصمیم 
 ق.ت راجع به سایر موارد. ١٠٦ق.ت راجع به تغییر در اساسنامه، ماده  ١١١ماده 

الشـرکۀ آنهـا بـیش از نصـف سـرمایه باشـد ای از شـرکاء کـه سهمق.ت در بند ب برای انحالل این شرکت، تصمیم عـده ١١٤نکته: در ماده 
چهارِم سرمایه کـه دارای اکثریـِت عـددی نیـز باشـند، الشرکه، رضایِت دارندگاِن سهوانتقال سهمنقلق.ت برای  ١٠٢ضروری است و در ماده 

 باشد.ضروری می
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 سؤال: در شرکت با مسئولیت محدود، تصمیمات با چه اکثریتی اتخاذ خواهند شد؟
ر دوم (مگر اینکه در سـؤال تصـریح شـود موضـوع ق.ت با اکثریت حداقل نصف سرمایه در بار اول و با اکثریت عددی در با ١٠٦مطابق ماده 

 باشد.)می الشرکهوانتقال سهمنقلو یا  انحاللو یا  تغییر اساسنامهمورد اتخاذ، راجع به 
ها، قاعدۀ آمره نیستند و قابل تغییرند یعنی هـم قابـل افزایشـند و هـم نکته مهم: اصل بر آن است که در شرکت با مسئولیت محدود، اکثریت

 اهشند.قابل ک
تواند داشتن رأی بیشتر در مقایسه با بینی نماییم و امتیاز سهم ممتازه میتوانیم سهام ممتازه را پیشهای سهامی میهمچنان که در شرکت

داشته سایر سهام باشد به همین ترتیب در شرکت با مسئولیت محدود نیز امکان دارد در اساسنامه مقرر شده باشد برخی از شرکاء، آراء بیشتری 
باشند رأی می الشرکه دارای حّق ق.ت مقرر داشته شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سهم ١٠٧باشند به این دلیل بوده که ماده 

 بینی نموده باشد.مگر اینکه اساسنامۀ شرکت خالف این ترتیب را پیش
 تمایز شد.قائل به  دو موردبین  شرکت برای اتخاذ تصمیم باید در اینبندی: جمع

ق.تجارت بایستی  ١١١به ماده  غییر در سرمایۀ شرکت باشد مستنداً مورد اول: چنانچه اتخاذ تصمیمی راجع به تغییر مواد اساسنامه و یا ت
٣لدارندگان حداق

٤
 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  ١٠٦مورد دوم: چنانچه اتخاذ تصمیم در سایر موارد باشد مستندًا به ماده 
. در بار دوم تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء گردندمی. چنانچه در بار اول این اکثریت حاصل نگردد شرکاء برای بار دوم دعوت آیدمیعمل 

 دیگری را مقرر دارد. هایاکثریت تواندمیکه دارای اکثریت سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت  هرچنداذ خواهد شد. اتخ
 اینکهخود دارای رأی هستند مگر  الشرکهسهممیزان به محدود هر یک از شرکاء  مسؤولیتق.تجارت در شرکت با  ١٠٧به ماده  نکته: مستنداً 

 اساسنامه خالف آن مقرر دارد.
در خصوص نحوۀ تشکیل و اکثریت الزم برای تشکیل مجامع عمومی بحثی به میان  قانونگذارمحدود نیز  مسؤولیتشرکت با  در :نکته

 هر تصمیمی راجع به این موضوع اتخاذ نماید. تواندمینیاورده اما اساسنامه شرکت 
 سهامی عام و خاص: هایشرکتنحوۀ اتخاذ تصمیم در  -٣

به  )العادهفوقو مجمع عمومی  مؤسسمجمع عمومی  ،یادمجمع عمومی عمجمع عمومی (از طریق سه  هاشرکتاتخاذ تصمیم در این 
 :گرددمیاتخاذ تصمیمی اشاره  الزم جهتاین مجامع و اکثریت الزم جهت تشکیل و اکثریت  تک تککه در ذیل به صالحیت  آیدمیعمل 

 صالحیت مجامع عمومی:
 مؤسسصالحیت مجمع عمومی  -١

 ند بیان شده است:بل.ا.ق.ت در چهار  ٧٤صالحیت این مجمع در ماده 
نماید  بررسیآن است که  مؤسساولین اقدام مجمع عمومی  :مؤسسینتصویب اقدامات  تأمین سرمایه شرکت و و نویسیپذیره احراز :بند اول

نسبت به آن،  بایستمینقدًا تأدیه گردد و مبلغی که  بایستمیمبلغی که  همچنین تأمین شده است یا خیر؟ مؤسسین نظر موردآیا سرمایۀ 
 صحیحًا صورت پذیرفته است یا خیر. تعهد به پرداخت به عمل آید آیا

را  مؤسسینبایستی اقدامات  مؤسس. مجمع عمومی اندآوردهاقداماتی را بعمل  مؤسسین ،مؤسسکه قبل از تشکیل مجمع عمومی  دانیممی
نی دارند. برای ماتض مسؤولیتشده نآن اقداِم تصویب در قبال ل.ا.ق.ت ٢٣مستندًا به ماده  مؤسسینهمۀ  تاین صور تصویب نماید در غیر 

اما محتمل است مجمع عمومی  باشدمیاند صد میلیون کردهرا که تا آن لحظه مصرف  هاییهزینهادعا نمایند  مؤسسین مثال ممکن است
 نی دارند.ماتض مسؤولیتمیلیون مازاد  ٩٠در قبال  مؤسسیننماید. در این صورت خود  تصویبمیلیون آن را  ١٠فقط  مؤسس
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ولی  مؤسسیناست متشکل از پذیره نویسان و ایجلسه مؤسسمتفاوت است زیرا مجمع عمومی  مؤسسینبا  مؤسسنکته: مجمع عمومی 
 .نمایندمیانی هستند که در ابتدا برای تهیه مقدمات تشکیل شرکت اقدام سک مؤسسین

 اصالح آن: عنداللزومبند دوم: تصویب اساسنامه و 
اساسنامۀ پیشنهادی  مؤسستوجه داشت قبل از آنکه مجمع عمومی  یددر اساسنامه را دارد. باهمه گونه تغییر  حّق  مؤسسمجمع عمومی 

، عنوان طرح از آن برداشته شده مؤسساما پس از تصویب مجمع عمومی  گویندمیطرح اساسنامه  آنبه  مؤسسین را تصویب نماید اصطالحاً 
 .گرددمیو به آن اساسنامه اطالق 

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

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

 .باشدمیبعدی  کثیراالنتشار هایروزنامهبازرسان بعدی و  ،ان بعدیدیر است اما صالحیت مجمع عمومی عادی برای انتخاب م کثیراالنتشار
در شرکت سهامی خاص الزامی نبوده و در صورت عدم تشکیل این  مؤسسل.ا.ق.تجارت تشکیل مجمع عمومی  ٨٢به ماده  : مستنداً نکته

 .دهندمیل. ا.ق.تجارت انجام  ٢٠یق اعمال ماده طر مجمع، وظایف را از 
 باز است. چیز همهدر اتخاذ تصمیم راجع به  مؤسسعمومی  مجمعدست  گرددمیمالحظه  همچنان که: نکته
، در خصوص تشکیل و در آن مجمع گرددمیتشکیل  باریک برایدر صورت واجد شرایط قانونی بودن فقط  مؤسس: مجمع عمومی نکته

 .نمایدمیشرکت اتخاذ تصمیم 
شرکت سهامی به ثبـت نرسـد هـر یـک از مؤسسـین در قبـال  ،الیحه اصالح ق.ت ١٩نکته: اگر در موعد مقرر یعنی تا شش ماه مقر در ماده 

 هایی که صرف شده است مسئولیت تضامنی دارند.هزینه
های غیرنقد به تصویب مجمع نرسد و یا مزایایی که مطالبـه شـده بـه تصـویب مجمـع نرسـد، نکته: اگر در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس آورده

 تکلیف چیست؟
گـردد، در ایـن فاصـله ای که از یـک مـاه تجـاوز نکنـد، تشـکیل مین صورت، جلسۀ دوم مجمع به فاصلهالیحه اصالح در ای ٧٩مطابق ماده 

نقـد کـرده و مبـالغ الزم را بپردازنـد و اشخاصـی کـه  خود را تبدیل به تعهـدِ  غیرنقدِ  توانند تعهدِ اشخاصی که آوردۀ غیرنقد آنها تصویب نشده می
توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت بمانند، در غیر این صورت اگر به تصمیم مجمع تسلیم نشوند، مزایای مورد مطالبۀ آنها تصویب نشده می

 توانند سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را تأدیه نمایند.تعهد آنان باطل شده و سایر پذیره نویسان می
تی که از یک ماه تجاوز نخواهـد مّد  ۀمجمع به فاصل ۀمین جلس، دّو های غیرنقد و مزایایی که مطالبه شده تصویب نگردد: هرگاه آورده٧٩ماده 

مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند، تعهد آنها نسبت به سـهام خـود  کنندگاِن آوردۀ غیرنقد و مطالبه که صاحباِن کرد تشکیل خواهد شد درصورتی
 تأدیه نمایند.توانند سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را یباطل و سایر پذیره نویسان م

ل باید در صورت نیاز طرح اساسنامه ای معتقدند مجمع عمومی مؤسس اوّ نظر دارند، عدهبند دوم حقوقدانان اختالف ٧٤نکته: در تفسیر ماده 
الح آن را اصـ ل اساسنامه را تصویب کرد دیگر بعدًا حـّق اوّ  ،را اصالح کند بعد آن را تصویب کند به اعتقاد این عده اگر مجمع عمومی مؤسس

آن است  بر ترباشد. نظر قویل.ا.ق.ت می ٨٣العاده مطابق ماده ندارد زیرا این امر تغییر در اساسنامه است و در صالحیت مجمع عمومی فوق
نماید یـا ل آن را اصالح کند و بعدًا تصویب کند که اوّ باشد هیچ تفاوتی نمیکه ازآنجاکه مجمع عمومی مؤسس دارای اختیارات تام و کامل می

 ل تصویب کند، بعدًا اصالحات الزم را در آن بدهد.اینکه اوّ 
 :العادهفوقصالحیت مجمع عمومی  -٢
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 .ق.تجارت صالحیت این مجمع در سه مورد بیان شده است:ال. ٨٣در 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 ٥٦مستندًا به ماده  -د
ل.ا.ق.تجارت ترتیب دادن سهام ممتازه. البته باید توجه داشت اساسنامۀ شرکت در هنگام تصویب از ناحیۀ مجمع  ٤٢به ماده  مستنداً  -ه

 ممتازه بیان حکم نماید. سهامراجع به  تواندمینیز  مؤسسعمومی 
 ل.ا.ق.ت ٢٧٨به ماده  ت سهامی خاص به سهامی عام مستنداً شرک تبدیل -و
که شرکت به پول نیاز دارد پس از اوراق را جهت ارائه به  شودمیزان سهام شخص است اما اوراق قرضه زمانی چاپ یم ِص ِخ َش سهم مُ  رقم(

 تا به او پول قرض دهند.) کندمیمردم چاپ 
 نام به بانامنام و بیتبدیل سهام بانام به بی -ز

العاده اعالم نموده، داللت بـر ایـن نـدارد کـه صالحیت مجمع عمومی فوقرا در » انحالِل قبل از موعد«ل.ا.ق.ت فقط  ٨٣نکته: اینکه ماده 
الیحه اصـالح ق.ت کـامًال مشـهود اسـت کـه مرجـع صـالح در  ٢٠١صالح نیست زیرا از ماده » بعد از موعد انحالِل «این مجمع در خصوص 

 باشد.می العادهخصوص انحالل بعد از موعد باز مجمع عمومی فوق
سال قید شده باشد امکان دارد این شرکت چند ماه یا حتی چنـد سـال  ٥شرکت  فعالیِت  ِت شت اگر در اساسنامۀ شرکتی مّد نکته: باید توجه دا

د بنابراین در عمل به ِصرف انقضای نشرکت بنمای العاده اقدام به تمدید حیاِت حقوقِی بعد از انقضای آن پنج سال با تشکیل مجمع عمومی فوق
 العاده، شرکت را منحل شده قلمداد نمود.ر حکم دادگاه و یا بدون تصمیم مجمع عمومی فوقتوان بدون صدو ت نمیمّد 

الیحه اصالح ق.ت صالحیِت تغییر در خصوصیات سهام ممتازه و یـا سـلب  ٤٢العاده مطابق مادۀ نکته: باید توجه داشت مجمع عمومی فوق
گونه سهام قبًال موافقت خود را با تغییر یا سلب امتیاز اعالم این دارندگان بیش از نصِف  امتیاز از سهام ممتازه را دارد البته مشروط به اینکه قبالً 

 نموده باشند.
 باشد.می العادهنام به بانام نیز در صالحیت مجمع عمومی فوقنام و بیالیحه اصالح ق.ت تبدیل سهام بانام به بی ٤٣نکته: مطابق ماده 

باشد زیرا تغییر در خصوصـیات می العادهالیحه اصالح ق.ت مجمع عمومی فوق ٩٣از مجمع عمومی در ماده تر منظور نکته: بنا به نظر قوی
 گردد.سهام منجر به تغییر در اساسنامه می

گردد، این مجمع پس از انجام بار تشکیل میه داشت مجمع عمومی مؤسس در طول حیات حقوقی شرکت، فقط برای یکنکته: باید توّج 
ونی و تشکیل شرکت دیگر مجددًا امکان تشکیل ندارد (البته امکان دارد در بار اول و دوم اکثریت قانونی برای تشکیل این مجمع وظایف قان

مجمع عمومی عادی امکان دارد به دفعات متعدد  العاده وحاصل نشود و این مجمع در بار سوم تشکیل شود اما هریک از مجامع عمومی فوق
 تشکیل گردد.)

 مجمع عمومی عادی: صالحیت -٣
راجع به همۀ موارد را دارد  تصمیمیعنی اینکه این مجمع صالحیت اتخاذ  باشدمیصالحیت این مجمع عام  ،ل.ا.ق.تجارت ٨٦مستندًا به ماده 

باشد. البته حکم قضیه در باب انتخاب مدیران و  العادهفوقو یا مجمع عمومی  مؤسسبه جز اینکه در صالحیت خاص مجمع عمومی 
 بازرسان در فوق توضیح داده شد.
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بنماید  مؤسسیا عادی یا  العادهفوقبدون اینکه تصریح به  کار بردهاصطالح مجمع عمومی را به  قانونگذارکه  یبه اتفاق موارد نکته: در قریب
 .باشدمیمنظور مجمع عمومی عادی 

 :بر دو نوع است : مجمع عمومی خودنکته
 مجمع عمومی عادی ساالنه -الف

 العادهفوقر مجمع عمومی عادی به طو -ب
در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب ترازنامه و  باریکهمان مجمع عمومی عادی است که سالی  ساالنه عادی مجمع عمومیمنظور از 

 .گرددمی تشکیلاتخاذ تصمیم راجع به سایر موارد 
در اساسنامه برای اتخاذ تصمیم همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از موعد مقرر  العادهفوقمجمع عمومی عادی به طور منظور از 

 .شودمیصالحیت مجمع عمومی عادی است تشکیل  درکه برای شرکت حادث گردیده و  مسائلی در خصوص
 یکسان است. العادهطور فوقبه: اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی عادی نکته
با  هستنددو کامًال از هم جا  این .اشتباه گرفت العادهفوقمجمع عمومی عادی به طور را با  العادهمجمع عمومی فوق ید: نبانکته

 جداگانه. هایصالحیت
العاده یک شرکت، و مجمع عمومی عادی به طور فوق العادهفوقمجمع عمومی «: خوانیممیاالنتشار ها کثیرموارد در روزنامه: در برخی نکته

و مجمع عمومی  العادهفوقدر یک روز مجمع عمومی  خواهدمییک شرکت «: خوانیممی یا .»برای یک روز سهامدارانش را دعوت کرده است
از آنها در صالحیت مجمع  ایپارهرا مطرح نمایند که  مسائلی خواهندمیموارد هدف آن است که  در این قبیل» النه را تشکیل دهداعادی س

 .العادهفوقدیگر در صالحیت مجمع عمومی  ایپارهعمومی عادی 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 تنظیم گردد. صورتجلسۀ مجمع، اینکه برای هریک از این دودوم 

طور سـاالنه تشـکیل نشـد، اما اگر به دالیلی ایـن مجمـع بـهباشد : اصوًال تصویب ترازنامه در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه مینکته
 العاده صالحیت تصویب ترازنامه را خواهد داشت.طورفوقمجمع عمومی عادی به

 باشد.العاده همان صالحیت مجمع عمومی عادِی ساالنه میطورفوق: صالحیت مجمع عمومی عادِی بهنکته
العاده مثـل مجمـع عمـومی عـادی طورفوقبرای اتخاذ تصمیم در مجمع عمـومی عـادِی بـه : اکثریت الزم برای تشکیل و اکثریت الزمنکته

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

 زمان تشکیل داد.توان این دو مجمع را همالعاده مثل هم است نمیطورفوقبهنکته: ازآنجاکه صالحیت دو مجمع عمومی عادی ساالنه و 
 اکثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومی و اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی:

عنوان 
 مجامع

اکثریت الزم جهت تشکیل در بار 
 اول

اکثریت الزم جهت تشکیل در 
 بار دوم

 اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم

مجمع 
 عمومی

 :مؤسس

مایه حداقل نصف سر حضور دارندگاِن 
که حداقل  نویسانیپذیرهیعنی حضور 

 ٧٥م ( اندکردهنصف سرمایه را تعهد 
 )ت .آقل.

١لحضور دارندگان حداق
٣

م (سرمایه  
 )ل.ا.ق.ت ٧٥

سوم هم این اکثریت برای بار (

٢تبا اکثری
٣

 در مجمع عمومی حاضر ءِ ار آ 
 مگر انتخاب مدیران و بازرسان

 )تر ل.ا.ق.تجا ٧٥م (
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 است) اعمالقابل
مجمع 
 عمومی

 :العادهفوق

 سهامی که حّق  حضور بیش از نصِف 
 رأی دارند

 ل.ا.ق.تجارت) ٨٤م (

١زحضور دارندگان بیش ا
٣

سهامی که  
 رأی دارند حّق 

 )ت .آقل. ٨٤م (

٢با اکثریت
٣

م (آراء حاضر در مجمع عمومی  
 )ل.ا.ق.ت ٨٥

مجمع 
 عمومی
 :عادی

حضور دارندگان حداقل بیش از نصف 
 ٨٧م (سهامی که حق رأی دارند 

 )ل.ا.ق.تجارت

 با حضور هر عدم از سهامداران
 )ل.ا.ق.تجارت ٨٧م (

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

 )ت .آقل. ٨٨م (
 

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

مثال  . برایباشندمی: سهام ممتازه چه سهامی هستند؟ سهام ممتازه سهامی هستند که دارای برخی خصایص بیشتر از سایر سهام سؤال
محتمل است داشتن رأی بیشتر باشد. همچنین خصیصۀ سهام ممتازه محتمل است بردن سود بیشتر باشد و یا هر دو  یصۀ سهام ممتازهخص

 باشد و یا مثًال پرداخت سود زودتر باشد.
رأی  سهامی که حّق «طالح اص قانونگذار العادهفوق.ا.ق.تجارت در باب مجمع عمومی ل ٨٤در ماده  گرددمیمالحظه  همچنان کهنکته: 

 مؤسسچنین اصطالحی وجود ندارد. دلیل این امر آن است که در مجمع عمومی  مؤسسدر مجمع عمومی  کهدرحالیرا بیان نموده  »دارند
 محتمل است برخی از سهام، حق رأی نداشته باشند: یبه دالیل العادهفوقدر مجمع عمومی  آنکهحالرأی دارند  حّق  ،همۀ سهام

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

رأی  سهم داشته باشد حّق  ٤٠یک رأی دارد حال در این مثال چنانچه شخصی  سهم ٥٠محتمل است اساسنامه شرکت مقرر نموده باشد هر  -2
 .گرددمیل.ا.ق.تجارت استنباط  ١١٤یا خیر، صحت این امر از ماده  باشد میمتضمن چنین حک تواندمیندارد. در اینکه آیا اساسنامه شرکت 

خود مراجعه  سهام نماید اگر سهامدار برای تبدیل تبدیل نامبیخود را به  بانام سهامخود را با نام تبدیل نماید و یا  نامبیهام چنانچه شرکت، س -3
 رأی نخواهد داشت. دست داشتن سهام سابق حّق  درننماید سهامدار با 

در مجمع یعنی هر طرفی که رأی بیشتری بیاورد  »نسبیاکثریت «و منظور از  »+ یک اکثریت نصف«یعنی  »اکثریت مطلق«نکته: منظور از 
در بحث انتخاب » ل.ا.ق.تجارت ٨٨ماده «به  مستنداً است اما  »اکثریت مطلق آراء«بر آن است که اتخاذ تصمیم با  ، اصلعمومی عادی

 مالک است. »سبیاکثریت نِ «مدیران و بازرسان 
 است: نظراختالفرا تغییر دهد؟ در این زمینه  )در جدول(فوق االشعار  هایتوانداکثریتمی: آیا اساسنامۀ شرکت سؤال

 .افزایشقابلو نه  استنیست یعنی نه قابل کاهش  تغییر قابل هااکثریتل.ا.ق.تجارت معتقدند این  ٧٢برخی با استناد به ماده  -1
 .افزایش قابلکاهش هستند و هم  هم قابل هااکثریتق.تجارت معتقدند این  ١١١و  ١٠٦برخی با وحدت مالک از مواد  -2
 ترقویظر ن هستند اما قابل کاهش نیستند. این افزایشقابلدر اساسنامه  هااکثریتاین  ل.ا.ق.ت ١٢١وحدت مالک از ماده برخی معتقدند با  -3

 است.
به کار برده است. باید توّجه را » بیش از نصف«گزار اصطالح العاده قانونل.ا.ق.ت در باب تشکیل مجمع عمومی فوق ٨٤نکته: در ماده 

 میلیاردها فاصله باشد.» %٥١«و اصطالح » بیش از نصف«نیست چون احتمال دارد بین  %٥١داشت این اصطالح مساوی 
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در فوق  شدهعنوانمقرر دارد که برخی از سهام، حق رأی نداشته باشند؟ خیر مگر آنکه مطابق مطالب  تواندمی: آیا اساسنامه شرکت سؤال
 رأی است. یکسهم دارای  ١٠مثًال  داردنامه مقرر اساس

 
 سهامی: هایشرکتنحوۀ انتخاب مدیران و بازرسان در 

یعنی اینکه مقرر  باشدمیآمره  ۀل.ا.ق.تجارت بیان نموده که قاعد ٨٨را در ماده  ایقاعدهیک  قانونگذار ،ان و بازرسانر در باب انتخاب مدی
آن  آراءِ از تعداد  است عبارت ضربحاصل .»ضرب در تعداد مدیرانی خواهد شد که باید انتخاب گردند دهندهرأیتعداد آراء هر « داشته:

ر به هر نسبتی که بخواهد تقسیم دیآراء خود را به یک مدیر دهد و یا بین چند م کّل  تواندمی دهندهرأیران. آن یبرای انتخاب مد دهندهرأی
 .گردندمیانتخاب  البدلعلیمدیران اصلی و ترتیب آراء مکتسبه، مکتسبه هر یک از مدیران جمع خواهد شد و به  آراءاید. بعدًا من

 ٣مدیر اصلی و  ٥. باید اندشدهنفر کاندید مدیریت  ١٥رأی دارد.  ٣٠٠٠٠ معمولیسهم دارد. در شرایط  ٣٠٠٠٠ »الف«مثال: سهامدار، آقای 
 :برای انتخاب مدیران »الف«آراء آقای  کّل  ،انتخاب گردد. در این صورت البدلعلیمدیر 

٣٠٠٠٠ ×٨=٢٤٠٠٠٠ 
 .باشدمیقاعدۀ آمره  بازرساندر باب انتخاب مدیران و  ٨٨: حکم مقرر در ماده نکته
 ؟باشدمی: نحوۀ دعوت سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی چگونه سؤال

گهی در ل .٩٧ ادۀمستندًا به م  .گردندمیعمومی دعوت  به مجامع کثیراالنتشار روزنامۀ.ا.ق.تجارت سهامداران از طریق نشر آ
گهی نیست. هرگاهل.ا.ق.تجارت  ٩٧: مطابق تبصره ماده نکته  همۀ سهامداران در جلسۀ مجمع حاضر باشند نیاز به نشر آ
گهی و یا همراه نشر تواندمی: اساسنامۀ شرکت نکته گهی، دعوت را به طریق دیگر نیز مقرر دارد مثل ارسال نامۀ سفارشی دو  به جای نشر آ آ

 قبضه.
گهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل و حداکثر چند روز است؟سؤال  : فاصلۀ بین نشر آ

ل.ا.ق.تجارت  ٧٥در ماده  اشد. الزم به یادآوری است استثنائاً روز بیشتر ب ٤٠روز کمتر و از  ١٠ت نباید از ل.ا.ق.تجارت این مّد  ٩٨مطابق ماده 
 روز باشد. ٢٠ت نباید کمتر از مقرر داشته این مّد  قانونگذار مؤسسدر بار دوم و سوم مجمع عمومی 

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

 جمع باشد. اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیمو  اکثریت الزم جهت تشکیلتی شرط اول: بایس
 تصویب شده را داشته باشد. آن مجمعی که تشکیل گردیده مطابق مقررات قانونی صالحیت اتخاذ راجع به آن موضوِع  بایستیشرط دوم: 

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

ل.ا.ق.ت بیان  ١٠٦بند در مادۀ  ٤این موارد در  ومی به مرجع ثبت شرکت الزامی است؟ممجمع ع جلساتصورتل کدامیک از ا: ارسسؤال
 شده است.

 العاده در بار دوم اکثریت مقرر در قانون حاصل نشود، تکلیف چیست؟ؤال: اگر در مجمع عمومی فوقس
ل خواهد بـود و العاده برای بار اوّ العاده را مجددًا دعوت کنیم آن مجمع، مجمع عمومی فوقای معتقدند اگر بخواهیم مجمع عمومی فوقعده

تـوان از مجمـع عمـومی مؤسـس ل را داشته باشد اما نظر قوی بر این است که میده برای بار اوّ العاباید اکثریت الزم برای مجمع عمومی فوق
العاده نیز برای بار سوم قابل دعوت است و اکثریت آن مثل بار دوم است اما اگـر در بـار سـوم وحدت مالک گرفت و گفت مجمع عمومی فوق

 العاده برای بار اول خواهد بود.العاده را دعوت کنیم، مجمع عمومی فوقوقاکثریت قانونی حاصل نشد و بخواهیم بعدًا مجمع عمومی ف

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

٥۹ 
 

نکته: در مجمع عمومی مؤسس اگر در بار سوم اکثریت قانونی حاصل نشود مؤسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعالم دارند (به مرجـع ثبـت 
 ها)شرکت

عادی در بار دوم مقرر داشته این مجمع با حضور هر عده از سهامداران الیحه اصالح ق.ت برای تشکیل مجمع عمومی  ٨٧نکته: اینکه ماده 
 باشد؟تشکیل خواهد شد منظور از هر عده، حداقل شامل چند نفر می

ه داشـت باشـد امـا اسـتثنًا بایـد توّجـکننده نمیمالک تعیین ،های سهامی عدد سهامداراندانیم اصل بر آن است که در شرکتهرچند که می
عضو آن الزامـًا  ٣عضو بوده که  ٤حداقل دارای  ١٠١ای تنظیم شود که مطابق مادۀ جلسۀ مجمع توسط هیئت رئیسهبایستی صورتازآنجاکه 

نفر خواهد بود الزم به یادآوری اسـت اگـر در اساسـنامه شـرکت بـرای اداره  ٣باشند لذا باید گفت منظور از هر عده حداقل سهامدار شرکت می
جلسه وجـود نداشـته باشـد، تشـکیل مجمـع بـا بینی شده باشد و مشکل تنظیم صورتمجمع طریق دیگری پیش ۀلسججلسه و تنظیم صورت

 کمتر از سه سهامدار نیز بالاشکال خواهد بود.
سـرمایۀ شـرکت اسـت سـهامداران عمـدۀ شـرکت همیشـه تأثیرگـذار  نکته: در جلسات مجامع عمومی ازآنجاکه تصمیمات همیشه با اکثریـِت 

بود اما در جلسات هیئت مدیره تصمیمات با اکثریت مدیران است و سرمایه و آراء متخذۀ مدیران برای کسـب ایـن سـمت اثـری نـدارد خواهند 
یعنی مدیری که انتخاب شده، با هر اکثریتی که انتخاب شده دارای یک رأی خواهد بود بنابراین سهامداران عمدۀ شرکت نباید فقط به دنبـال 

عنوان مدیر انتخاب شوند بلکه آنها باید به دنبال این باشند که اکثریت هیئت مدیره را بـه همـراه داشـته باشـند بنـابراین  بهاین باشند که خود 
 سهامدار عمده نباید کّل آراء را به خود بدهد چون در این صورت در جلسات هیئت مدیره در اقلیت خواهد بود و کاری از پیش نخواهد برد.

الیحـه اصـالح ق.ت فقـط در یـک روزنامـۀ  ٩٧مطـابق مـادۀ  ،ست که دعوت سـهامداران بـرای حضـور در جلسـه مجمـعنکته: اصل بر آن ا
ل.ا.ق.ت مقـرر  ١١٧آید این روزنامۀ کثیراالنتشار منتخب مجمع عمومی عادی ساالنه است اما استثنًا تبصـرۀ مـاده کثیراالنتشار به عمل می

گهـی داشته: تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی  عادی ساالنه هرگونه دعوت و اطالعیه برای سهامداران باید در دو روزنامـۀ کثیراالنتشـار آ
که  »وزارت اطالعات و جهانگردی«(در قانون مقرر شده  کندگردد که یکی از آنها را مجمع عمومی مؤسس و دیگری را وزارت ارشاد تعیین می

 است) »وزارت ارشاد«اکنون جز وظایف این وظیفه هم
گهی منتشره وجـود داشـته باشـد  گهی دعوت سهامداران چند مورد دستور جلسه صریحًا قید شده باشد اّما این عبارت نیز در آ سؤال: اگر در آ

تواند به استناد چنین قیدی موضوعاتی را که جزو دسـتور حال سؤال این است که مجمع می» سایر مواردی که در صالحیت این مجمع باشد«
 وده اتخاذ تصمیم بنماید؟صریح مجمع نب

تـوان از دادگـاه اتخاذ چنین تصمیماتی را ندارد در غیـر ایـن صـورت می تر بر آن است که مجمع حّق نظر است، نظر قویدر این زمینه اختالف
 ای را خواست.بطالن چنین مصوبه

اگـر بـه دالیلـی فقـط یکـی از تصـمیمات مجمـع جلسه چندین موضوع را اتخاذ تصـمیم نمایـد، نکته: امکان دارد جلسۀ مجمع با یک صورت
 توان فقط بطالن آن قسمت از صورتجلسه را از دادگاه درخواست نمود.غیرقانونی باشد در این صورت می

 نحوۀ ادارۀ جلسات مجمع عمومی
 هیئت مدیره چیست؟ باتفاوت هیئت رئیسه 

باشـد امـا وظیفـۀ هیئـت رئیسـه ادارۀ جلسـۀ حـداکثر دو سـال می ت مدیریتوظیفه هیئت مدیره، اداره شرکت است که در شرکت سهامی مّد 
 باشد.دو سه ساعت می ،باشد که طول این دورهمجمع عمومی می

 خاص دارد. ۀهر مجمع برای خودش یک هیئت رئیس
 سؤال: آیا سهامداران برای حضور در جلسه مجمع باید اقداماتی را انجام دهند؟
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تـوان مـانع داران باید به شرکت مراجعه نموده و ورقۀ ورود به جلسه را دریافت کنند در غیر این صـورت میل.ا.ق.ت سهام ٩٩بله، مطابق ماده 
 ورود آنها به جلسه شد.

 سؤال: آیا حضور شخص سهامدار در جلسۀ مجمع عمومی الزامی است یا خیر؟
وکیل نماید. (وکیل ممکن است، وکیـل دادگسـتری خیر، صاحب سهم محتمل است شخصًا در جلسۀ مجمع حاضر شود و یا اقدام به انتخاب 

 باشد) برگۀ نمایندگی الزم نیست با سند رسمی. باشد و یا وکیل دادگستری نباشد
کند در جلسه حاضر شود این نماینده ممکن است از مدیران حقوقی معرفی می نکته: در مورد اشخاص حقوقی باید نمایندۀ حقیقی که شخِص 

 شرکت باشد یا نباشد.
نکته: یک شخص امکان دارد به نمایندگی از چندین سهامدار در جلسۀ مجمع حاضر شود، در شرکت سهامی هیچ محدودیتی در ایـن زمینـه 

 وجود ندارد.
 شده تمام شود اّما تمامی موضوعات مورد اتخاِذ تصمیم واقع نگردد، تکلیف چیست؟سؤال: اگر ساعتی که برای مجمع عمومی در نظر گرفته

نماید و تاریخ جلسۀ بعد را که نباید بیشتر از دو ل.ا.ق.ت هیئت رئیسۀ مجمع با تصویب مجمع اعالم تنفس می ١٠٤صورت مطابق ماده  در این
گهی و دعوت سهامداران نمیهفته باشد تعیین می باشد و اکثریت الزم برای تشـکیل مجمـع کند. نکته مهم آن است که دیگر نیازی به نشر آ

ۀ دوم حاضـر نشـوند امـا بـه جـای آنهـا لسـانـد در جن کـه در جلسـه قبـل بودهسه قبل است. (امکان دارد برخی از سهامداراهمان اکثریت جل
اند تفاوتی اند در جلسۀ دوم حاضر شوند بنابراین حصول اکثریت شرط است اینکه کدام سهامداران حاضر شدهسهامدارانی که جلسۀ اول نبوده

 ندارد.)
توانـد تصـمیم بگیـرد و بـرای اتخـاذ تصـمیم راجـع بـه دوم اکثریت جلسۀ اول حاصـل نشـود در ایـن صـورت مجمـع نمینکته: اگر در جلسۀ 

گهی دعوت شود. مجمِع  ۀمانده باید جلسموضوعات باقی  دیگری وفق مقررات با نشر آ
شـود ارسـال ش صورتجلسـه تنظـیم میالعـاده کـه بـرایل.ا.ق.ت باید گفت همۀ مصوبات مجمع عمومی فوق ١٠٦ماده  ٣نکته: با لحاظ بند 

 باشد.ها الزامی میالعاده در همۀ موارد به مرجع ثبت شرکتصورتجلسۀ مجمع عمومی فوق
 سؤال: دعوت سهامداران برای حضور در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس وظیفۀ کیست؟

نویسی مؤسسین باید حداکثر ظرف یک ماه اقدام پذیرهت باشد. یعنی پس از انقضای مّد ل.ا.ق.ت این امر وظیفۀ مؤسسین می ١٦مطابق ماده 
 به دعوت مجمع عمومی مؤسس بنمایند.

 
 نحوۀ ادارۀ جلسات مجامع عمومی:

اداره  ایرئیسهن نموده است. جلسات مجمع عمومی به وسیله هیأت انحوۀ ادارۀ جلسات مجامع عمومی را بی »ل.ا.ق.تجارت ١٠١ماده «
. رئیس و ناظران الزامًا باید سهامدار شرکت باشند اما منشی محتمل باشدمییک رئیس، دو ناظر و یک منشی  . هیأت رئیسه مرکب ازگرددمی

رئیس هیأت  االصولعلیاما  کندمیاست سهامدار شرکت باشد و محتمل است سهامدار شرکت نباشد. منشی و ناظران را خود مجمع انتخاب 
و یا بحث انتخاب مدیری مطرح باشد رئیس هیأت رئیسه خواهد شد اما چنانچه در آن جلسه مجمع، بحث عزل مدیر  اتوماتیک طور بهمدیره 

 مجمع انتخاب نماید. رئیسه را خودِ  هیئت رئیس بایستیرئیس هیأت رئیسه باشد و  تواندنمیره دیگر یدر این صورت رئیس هیأت مد
 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 نیست اما باید توّج 
 حضور در جلسات مجامع عمومی را دارند؟جهت  سهامداران: چه کسانی وظیفۀ دعوت سؤال

 .کنندمیکه رئیس هیأت مدیره به نیابت از هیأت مدیره این وظیفه را ایفا  باشدمیدعوت مجمع عمومی، وظیفه هیأت مدیره  ،در وهله اول -١
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عمل نکند دعوت مجمع عمومی وظیفۀ بازرس یا بازرسان شرکت است. البته هر سهامداری هم  خودمدیره به این وظیفه  هیئتچنانچه  -٢
مراجعه نموده و از او این  بازرسمانده برای تشکیل مجمع و انتخاب مدیر به  بالتصدیء داده و سمت او که مدیری استعفا مواردیدر  تواندمی

 امر را درخواست نماید.
ت مدیریت مدیران منقضی گردیده و مراجع مکلف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه قانونی تجارت چنانچه مّد .ا.ق.ل ١٣٦مستندًا به ماده  -٣

به دعوت مجمع عمومی  اقدام هاشرکتدرخواست نماید که مرجع ثبت  هاشرکتبا مراجعه به مرجع ثبت  تواندمیهر ذینفعی  نکنند عملخود 
 برای انتخاب مدیران بنماید.

١نل.ا.ق.تجارت دارندگا ٩٥ه مستندًا به ماد -٤
٥

از هیأت مدیره بخواهند اقدام به دعوت مجمع  توانندمیصالح بدانند  که زمانی هرسهام در  
١نروز این درخواست را اجابت نماید و در غیر این صورت دارندگا ٢٠ره مکلف است ظرف ییأت مد. هعمومی بنماید

٥
یا  بازرساز  توانندمیسهام  

١روز درخواست دارندگان ١٠بازرسان شرکت بخواهند اقدام به دعوت مجمع عمومی بنماید. بازرس مکلف است ظرف 
٥

سهام را اجابت نماید. در  
١دارندگان این صورتغیر 

٥
گهی دعوت  توانندمی سهام رأساً   موضوع جلسه باید قید گردد، ثانیًا  اوالً اقدام به دعوت مجمع عمومی بنمایند. در آ

١بایستی عدم اجابت درخواست دارندگان
٥

 سان مورد تصریح قرار گیرد.سهام از ناحیۀ هیأت مدیره و بازر  
 تجاری: هایشرکتمدیریت در 

 :محدود مسؤولیتتضامنی، نسبی و با  هایشرکتمدیریت در  -الف
 موارد ذیل در این زمینه الزم به ذکر است:

که بیش از یک مدیر  مقرر دارد توانمیباشد اما وجود یک مدیر کافی است. البته اساسنامه  هالزامًا باید مدیر وجود داشت هاشرکتدر این   -١
 .انتخاب گردد

 ، محتمل است خود شریک شرکت باشد و محتمل است شریک شرکت نبوده و از خارج انتخاب گردند.هاشرکتمدیران این  -٢
مدیری است که حقوق ماهانۀ  ،ظور از مدیر موظفنند. مشبا غیرموظفمحتمل است موظف باشند و محتمل است  هاشرکتمدیران این  -٣

 .کندنمیکه حقوق ماهانۀ مستمر دریافت  مدیری است ،غیرموظف از مدیرو منظور  کندمیمستمر دریافت 
 نامحدود باشد. هم محدود و هم محتمل استت مدیران مدیریت مّد  -٤
 انتخاب گردند و یا خارج از آن. نامهشرکتمحتمل است در ضمن  هاشرکتمدیران این  -٥
مدیران  هرگاهاما  باشنددرهرحال قابل عزل میانتخاب گردد همانند وکیلی هستند که  نامهشرکتدر خارج از  هاشرکتچنانچه مدیران این  -٦

سند عقد این شرکت بوده و  نامهشرکتقابل عزل نیستند زیرا  طرفهیک طوربهانتخاب شوند بنا به نظر اقوی  نامهشرکتدر ضمن  هاشرکتاین 
قابل بر هم زدن نیست.  طرفهیک طوربهاگر وکالت در ضمن عقد الزم درج گردد  همچنان کهکه شرکت تجاری، عقدی الزم است.  دانیممی

 قابل برهم زدن نیست. طرفهیک طوربهباشد  نامهشرکتاگر انتخاب مدیر نیز در ضمن 
 سهامی عام و خاص: هایشرکتمدیریت در  -ب

 :کنیممیسهامی را در دو قسمت بررسی  هایشرکتمدیریت در 
 سهامی. هایشرکتقسمت اول: هیأت مدیره در 

 سهامی. هایشرکتقسمت دوم: مدیرعامل در 
 

 سهامی هایشرکتقسمت اول: هیأت مدیره در 
 ذیل در این زمینه الزم به ذکر است: موارد
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برای انتخاب اولین  مؤسسمجمع عمومی  باشدمیو مجمع عمومی عادی  مؤسسهیأت مدیره مجمع عمومی  انتخابمرجع صالح برای  -١
 مدیران و مجمع عمومی برای انتخاب مدیران بعدی صالحیت دارند.

 ست.مجمع عمومی عادی ا ،مرجع صالح برای عزل اعضاء هیأت مدیره -٢
 عمومی عادی است. مجمع هیأت مدیره، اعضای الزحمۀحقمرجع صالح برای تعیین  -٣
 اعضای هیأت مدیره را از خارج از شرکت انتخاب نمود. تواننمیبنابراین  ؛اعضای هیأت مدیره الزامًا باید سهامدار شرکت باشند -٤
ت مدیره در شرکت سهامی خاص هیأحداقل اعضای  خصوصدر اما  باشدمینفر  ٥حداقل اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام  -٥

 .دانندمیاست) و برخی حداقل را سه نفر  ترقویاین نظر دانند (می دو نفرد. برخی حداقل را وجود دار  نظراختالف
 است. البالاشکمتوالی  هایدورهسال است اما انتخاب مجدد مدیران برای  ٢در شرکت سهامی عام یا خاص حداکثر  مدیریتت مّد  -٦
 باشند. غیرموظفمحتمل است  و مدیره محتمل است موظف باشند هیئتاعضای  -٧
. باید توجه داشت پاداشی که باشدمی ل.ا.ق.ت ٢٤١و  ١٣٤لحاظ مواد  گرفت. با در نظربرای هیأت مدیره  توانمیحقوق و پاداشی که  -٨

 بدین شرح است: »از قانون تجارت یاصالح قسمت یحه قانونی) ال ٢٤١(قانون اصالح ماده «مطابق  برای هیأت مدیره در نظر گرفت توانمی
ر اصالح و دو تبصره به آن الحاق یبه شرح ز  ١٣٤٧٫١٢٫٢٤از قانون تجارت مصوب  یاصالح قسمت یحه قانونی) ال ٢٤١ماده ( -ماده واحده«
 شود:یم

ره در یأت مدیشرکت که ممکن است جهت پاداش ه یاز سود خالص سال مال ینی) نسبت مع١٣٤ط مقرر در ماده (یت شرایبا رعا - ٢٤١ماده 
که در همان  یخاص از شش درصِد سود یسهام یهاعام از سه درصد و در شرکت یسهام یهاد در شرکتیچ وجه نباینظر گرفته شود، به ه

ه یـک سال حقـوق پایهر عضو موظف از معادل  یبرا تواندین پاداش نمیسال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال ا
که مخالف با  یمیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیره بیأت مدیموظف ه یرموظف از حداقل پاداش اعضایهر عضو غ یو برا یو 

 ن ماده باشد، باطل و بالاثر است.یمفاد ا
ت یر ی) قانون مد٧٨ستند و تابع حکم مقرر در ماده (یره نیأت مدیپاداش ه ن ماده در خصوصی، مشمول مقررات ایدولت یهاشرکت -١تبصره 

 باشند.یم ١٣٨٦٫٧٫٨مصوب  یخدمات کشور 
ه آن متعلق یاز سرما یا بخشیک شرکت که تمام یش از یهمزمان در ب یاز شخص حقوق یندگیا به نمایتواند اصالتًا ینم یچ فردیه -٢تبصره 

ره انتخاب شود. متخلف عالوه بر استرداد وجوه یأت مدیا عضو هیرعامل یاست به سمت مد یردولتیغ یعموما مؤسسات یا نهادها یبه دولت 
 ».شودیمعادل وجوه مذکور محکوم م ینقد  یبه شرکت، به پرداخت جزا یافتیدر 

مدیره شخص  اعضای هیأت مدیره محتمل است شخص حقیقی باشند و محتمل است شخص حقوقی باشند. در مواردی که عضو هیأت -٩
فی نماید. ر عنده که شخص حقیقی باشد به شرکت مل.ا.ق.تجارت آن شخص حقوقی بایستی یک نمای ١١٠حقوقی باشد مستندًا به ماده 

لیت حقوقی آن شخص حقوقی، عضو حقیقی است اما در خصوص مسؤو کیفری عضو هیأت مدیره متوجه نماینده یعنی شخص  مسؤولیت
 تضامنی دارد. مسؤولیتهیأت مدیره با نماینده خود 

 بند دارد: ٢. این ماده اندشدهاء ل.ا.ق.تجارت احص ١١١یره در ماده اشخاص ممنوع از عضویت در هیأت مد -١٠
 بند اول: محجورین و ورشکستگان؛ بند دوم: مرتکبین برخی از جرائم در مّدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

. ٤. ایمان؛ ٣. عدم ورشکستگی به تقصیر؛ ٢. تابعیت؛ ١مدیرشدن باید این شرایط را دارا بود: )، برای ٣٨های تعاونی (ماده نکته: در شرکت
 های محارب.. عدم عضویت در گروه٥اهلیت؛ 
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ل.ا.ق.تجارت مدیران باید داری سهام وثیقه باشند. چنانچه مدیری در هنگام انتخاب، دارای تعداد سهام الزم به  ١١٤و  ١١٥مستندًا به مواد  -١١
صندوق شرکت تودیع نماید واال مستعفی محسوب  درن و میأبایستی سهام وثیقه الزم را ت در ظرف یک ماه از انتخاب دان وثیقه نباشعنو 
 .گرددمی

سهام وثیقه مدیران قابل بازداشت نیست. باید توجه داشت منظور از اینکه قابل بازداشت نیست از جهت عملی آن است که قابل  گویندمی -١٢
 .گرددمیمازاد بازداشت  به عبارت دیگر، باشدمیکننده مقدم بر بازداشت ،شرکت ست اما حّق بازداشت ا

ت مدیریت منقضی گردد و مدیران جدید انتخاب نشوند، در این صورت مدیران سابق کماکان مدیر ّد مچنانچه  تل.ا.ق. ١٣٦مستندًا به ماده  -١٣
 شد.ها خواهد مدیریت متوجه آن مسؤولیتحقوق و  ۀشده و کلی فرض

 مالی است. دورۀشرکت با مدیران برای آن  ترازنامۀ شرکت به منزلۀ تصفیه حساب ل.ا.ق.تجارت تصویب ١١٦مستندًا به ماده  -١٤
 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:

 نامه استناد نمایند؟ خیر زیرا تصویب ترازنامه بدون اطالع از ارتکاب جرم بوده است.رد شکایت به تصویب تراز  رایب
 ره باشد.یددر چندین شرکت عضو هیأت م حال عین در تواندمییک شخص  -١٥
 .گردندمیدان تشکیل تعاونی که برای خود کارمن هایشرکتباشند مگر در  یخصوص هایشرکتمدیر  توانندنمیکارمندان دولت  -١٦
مالکیت سهام شرکت را داشته باشند و اگر تعداد کارمندان یک شرکت  %٥بیش از  یخصوص هایشرکتدر  توانندنمیکارمندان دولت  -١٧

 باشد. %٢٠خصوصی زیاد باشد مجموع مالکیت سهام آنها نباید بیش از 
با هیأت مدیره است از یک نایب رئیس انتخاب نمایند. اینکه انتخاب رئیس و نایب رئیس  اعضای هیأت مدیره بایستی از بین خود یک رئیس و -١٨

متضمن  اساسنامهو اگر  تواند شخص خاصی را به عنوان رئیس و یا نایب رئیس تعیین نمایدقوائد آمره است؛ بنابراین اساسنامۀ شرکت نمی
 از این حکم تخلف نماید. دتوانمیی هیأت مدیره االتباع نیست یعنبرای هیأت مدیره الزم باشد میچنین حک

 مدیره از قرار ذیل است: هیئتوظایف عمدۀ رئیس  -١٩
 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 مدیرهأدعوت هیأت مدیره برای تشکیل هی -ج
 مدیره. هیئتریاست جلسات  -د

چنانچه رئیس هیأت مدیره به طور موقت نتواند به وظایف خود در خصوص دعوت مجمع هیأت مدیره اقدام نماید وظایف او را نایب رئیس  -٢٠
بایستی هیأت مدیره، هیأت مدیره انجام خواهد داد اما چنانچه رئیس هیأت مدیره به طور دائم نتواند وظایف خود را ایفاء نماید، در این صورت 

 نماید. انتخابمدیرۀ جدیدی را 
 تواندمیبیش از نصف اعضاء حاضر باشند اساسنامۀ شرکت  تجارتل.ا.ق. ١٢١که مطابق ماده  گردندمیجلسات هیأت مدیره وقتی تشکیل  -٢١

 این اکثریت را افزایش دهد.
 اکثریت بیشتری را مقرر دارد. تواندمیاتخاذ تصمیم در جلسات هیأت مدیره با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود. اساسنامۀ شرکت  -٢٢
ل.ا.ق.تجارت  ١١٩انتخاب شوند بایستی با توجه به ماده به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره  توانندمیدر اینکه آیا اشخاص حقوقی  -٢٣

 د.شارا داشته ب هاسمتاین  تواندمی را که شخص حقوقی معرفی کرده اینمایندهاین ماده مقرر داشته  ١ۀ گفت خیر اما تبصر 
١نل.ا.ق.تجارت دارندگا ٢٧٦ مستندًا به ماده -٢٤

٥
و اعضای هیأت  رئیسنایببه نام شرکت اما به هزینه شخصی خود علیه رئیس،  توانندمیسهام  

نمایند. اگر دعوی به نتیجه برسد هزینۀ دادرسی به او مسترد خواهد شد. اگر دعوی به نتیجه نرسد  تومتخلف اقامۀ دع مدیرعاملدیره و م
 هزینۀ دادرسی از کیسه او رفته است.

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

٦٤ 
 

 تواندمیقی است. در مورد شکایت کیفری هر سهامداری با هر نسبت سهام ول.ا.ق.تجارت در مورد دعوی حق ٢٧٦نکته: حکم مقرر در ماده 
 مطرح کند.شکایت کیفری 

 سهامی وجود ندارد. هایشرکتدر  البدلعلیالزامی بودن انتخاب مدیر  خصوصب قانونی در نص -٢٥
 سهامی: هایشرکت مدیرعاملمباحثی چند در رابطه با 

 د.شبا مدیرعامل باید دارایشرکت سهامی الزامًا  -١
 .دمدیرعامل الزامًا باید شخص حقیقی باش -٢
هیأت عامل اطالق  متعدد باشند اصطالحًا به آنها مدیرعامالنچه نمحتمل است متعدد باشند. چنامدیرعامل محتمل است واحد باشد و  -٣

به استقالل آنها را  اینکه اساسنامۀ شرکت حّق متعدد اصل بر اجتماع آنهاست مگر  همانند وکالی ،متعدد مدیرعامالن. در بحث گرددمی
 شناخته باشد. رسمیت

 نباشد. یامحتمل است سهامدار شرکت باشد  مدیرعامل -٤
 نباشد. یاعامل محتمل است عضو هیأت مدیره شرکت باشد ر مدی -٥
٣هرئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر اینک تواندنمی حالدرعینل.ا.ق.تجارت  ١٢٤مدیرعامل شرکت سهامی مستندًا به ماده  -٦

٤
آراء  

 .نمایدوع را تصویب ضودر مجتمع عمومی این م حاضر
 .باشدمیمرجع صالح برای انتخاب مدیرعامل، هیأت مدیره  -٧
 .باشدمیمرجع صالح برای عزل مدیرعامل، هیأت مدیره  -٨
 .باشدمیمدیرعامل، هیأت مدیره  الزحمۀحقمرجع صالح برای تعیین  -٩

یک شرکت سهامی  مدیرعاملداشت ه وّج تمدیرعامل شرکت دیگر نیز باشد اما باید  تواندنمی حالدرعین ،مدیرعامل یک شرکت سهامی -١٠
 دین شرکت دیگر باشد.ه چنعضو هیأت مدیر  حالدرعیناست متحمل 

 .گرددمیشرکت محسوب  همدیرعامل شرکت سهامی، نمایند -١١
 ه؛ نه سهامداران)ر (نه هیأت مدی نماینده شرکت (نه اساسنامه) تفویض شده از ناحیۀ هیأت مدیره کت در حدود اختیاراتمدیرعامل شر  -١٢

 .گرددمیمحسوب 
 : مدیرعامل شرکت سهامی:سؤال

 گرددمینماینده شرکت محسوب  -الف. 
 .گرددمیمحسوب  مدیرهنماینده هیأت  -ب
 .گرددمیمحسوب  مدیرهنمایندۀ رئیس هیأت  -ج
 .گرددمیمحسوب  سهامداراننمایندۀ  -د

 ؟گرددمی: مدیرعامل شرکت سهامی در حدود چه اختیاراتی نمایندۀ 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. اعمالقابلدر مورد مدیرعامل نیز  ،.ا.ق.تجارت بیان شده استل ١١١ممنوع از مدیریت که در ماده  صااشخ -١٣
گهی شود. روزنامۀایشان بایستی در  مدیریت تل.ا.ق.تجارت مشخصات مدیرعامل و حدود اختیارات ایشان و مّد  ١٢٨مستندًا به ماده  -١٤  رسمی آ
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 جمع بندی:
 مدیر عامل هیئت مدیره و خاص های سهامی عاممدیریت در شرکت

 مرجع صالح برای انتخاب
 بار اول مجمع عمومی مؤسس

 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 ٢ سال ٢ مدت مدیریت
 محتمل است سهامدار باشد یا نباشد الزامًا باید سهامدار باشند یا نبودن سهامدار بودن

 فقط باید حقیقی باشد حقیقی باشند یا حقوقی محتمل است شخص حقیقی یا حقوقی بودن
 

 جمع بندی:
 رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره:

توانـد رئـیس و نایـب رئـیس باید شخص حقیقی باشند؛ نمایندۀ شـخص حقـوقی می حتماً شود (قاعده آمره) و از خود هیئت مدیره انتخاب می
 شود.
 ل.ا.ق.ت: ١٢١ماده 

 برای تشکیل جلسات هیئت مدیره: حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره .١
 برای اتخاذ تصمیم: اکثریت آراء حاضرین .٢

 این اکثریت قابل افزایش است اما قابل کاهش نیست.
 هیئت مدیره:حداقل تعداد اعضای 

 نفر ٥سهامی عام: نص صریح، 
 نفر ٢سهامی خاص: نص صریح نداریم، 

 : تعاونی مصرف و مسکنئاً های تجاری باشند، استثنایر شرکتتوانند مدکارمندان دولت نمی
 الزحمهحق

 مدیر موظف: حقوق ماهانه (+پاداش) .١
 مدیر غیرموظف: بابت ساعات حق حضور (+پاداش) .٢

الزحمه بابت ساعات حّق حضور داد و به کدام مـدیر توان حّق توان حقوق ماهانه داد و به کدام مدیر میکدام مدیر) می (به سؤال: به چه کسی
 توان پاداش داد؟می

ان) غیرموظف داد اّما پاداش مدیر (توان به الزحمه بابت ساعات حّق حضور را میان) موظف داد، حّق مدیر (توان به حقوق ماهانه را فقط می
 توان هم به مدیران موظف و هم به مدیران غیرموظف داد.را می

توان وفـق نمود چنین امری محمل قانونی ندارد و فقط می تمدید مّدت مدیریتتوان پس از انقضای مّدت مدیریت مدیران اقدام به نکته: نمی
 نمود. انتخاب هیئت مدیرۀ جدیدل.ا.ق.ت اقدام به  ٨٨ماده 

ت عضـویت هیئـت مـدیره ت مدیریت عاملی نباید بیشتر از مّد رکت سهامی، عضو هیئت مدیرۀ همان شرکت باشد، مّد نکته: اگر مدیرعامل ش
عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شود، چنانچه این شخص پس از انقضای یک سال از باشد. برای مثال امکان دارد شخصی برای دو سال به
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توان بیش از یک سال باشد البته انتخاب گردد در این صورت مدت مدیریت مدیرعاملی او نمی عنوان مدیرعامل عضویت او در هیئت مدیره به
 عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود.توان بعد از انقضای یک سال او را مجددًا بهمی

مـدیریت  ،حـالدرعین تواندکس نمیمقرر داشته هیچ اصالح ق.ت الیحه ١٢٦در ماده  قانونگذارهای سهامی عام و خاص، نکته: در شرکت
باشد این ممنوعیت جاری خواهد شد امـا  ها، سهامیعامل بیش از یک شرکت را داشته باشد، در تفسیر این ماده باید گفت اگر یکی از شرکت

ت محـدود و اگر شخصی مدیرعامل دو شرکت با مسئولیت محدود باشد یا تضامنی باشد یا نسبی باشد یـا مـثًال مـدیرعامل شـرکت بـا مسـئولی
ل.ا.ق.ت را شـامل مـوارد احصـاء شـده نیـز  ١٢٦تضامنی باشد در این موارد ممنوعیت قانونی وجود ندارد (هرچند که برخـی حکـم عـام مـاده 

 دانند.)می
اش مسئولیت مسئولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی است، اّما در مورد مسئولیت حقوقی، شخص حقوقِی عضو هیئت مدیره با نماینده

 ضامنی دارد.ت
اصل بر آن است که در این زمینه ممنوعیت وجود ندارد که کارمند شرکت بتواند سهامدار یا شریک شرکت باشد امـا در ایـن زمینـه ممنوعیـت 

یـد سهام این شرکت را داشته باشـد و همچنـین نبا %٥وجود دارد که اگر شرکتی بخواهد با دولت معامله کند نباید هیچ کارمند دولتی بیش از 
باشد. در صورت تخلف از این امر موضوع مشمول قـانون منـع مداخلـه خواهـد شـد کـه  %٢٠الشرکۀ کارمندان بیش از مجموع سهام یا سهم

 بینی نموده است.مجازات بسیار سنگینی پیش
تخلف یا تقصیر رئیس توانند در صورت پنجم مجموع سهام شرکت باشد، می: شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک٢٧٦ده ام

 و اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینۀ خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و مـدیرعامل
 واند شکایت کند)تنه کیفری که هرکس می ،اقامۀ دعوی نمایند و جبران کلیۀ خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. (دعوای حقوقی

 :١٣٦مادۀ 
 در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارۀ آن خواهد بود.

ومی ها دعوت مجمع عمتواند از مرجع ثبت شرکتهرگاه مراجِع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفۀ خود عمل نکنند، هر ذینفع می
 عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نمایند.

 تجاری: هایشرکتمدیران در  مسؤولیت
 محدود: مسؤولیتتضامنی، نسبی و با  هایشرکتمدیران در  مسؤولیت -١

 ٥١مادۀ ایراد وارد بر  است که وکیل در قبال موکل دارد. مسؤولیتیدر قبال شرکاء همان  مدیر شرکتارت ق.تج ٥١و  ١٢١به مواد  مستنداً 
 کهمسئولیت مدیر را در قبال شرکاء بررسی نموده است درحالی قانونگذار ٥١ق.ت بدان ارجاع نموده آن است که در ماده  ١٢١ماده  که ق.ت

 تر از نمایندگی مدیر از شرکت است، لذا باید گفت مسئولیت مدیر در قبال شرکت همانرنگدانیم نمایندگی مدیر از شرکاء به مراتب کممی
 مسئولیتی است که 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 شـرکت اسـت مگـر اینکـه اساسـنامه تعیین حق ،های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدودنکته: در شرکت

 بینی کرده باشد.خالف آن را پیش
 شودنامه برای شرکت الزامی بوده و نکات مهم در آن درج میتضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود وجود شرکت نکته: در سه شرکِت 

باشد راجع به جـرائِم خاصـی تصـریح قسمت جزایی می که الیحه اصالح ق.ت ٢٦٩الی  ٢٤٣ در مواد قانونگذارهای سهامی نکته: در شرکت
ها از مدیرعامل و یا هیئـت مـدیره شـاکی باشـیم بایـد عنـوان شوند بنابراین اگر در این شرکتنموده که مدیرعامل و یا هیئت مدیره مرتکب می

 ٢٥٨مـاده  ٢انـد موضـوع مشـمول بنـد ًال اگر مدیران ترازنامۀ غیرواقـع تنظـیم نمودهمجرمانۀ ما منطبق با یکی از مواد قانونی مذکور باشد. مث
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 ٣اند موضوع مشمول بند ل.ا.ق.ت است یا اگر هیئت مدیره و مدیرعامل از اموال یا اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی خود استفاده نموده
مسئولیت محدود بخواهیم در خصوص همین دو موضوع فوق بـر علیـه  های تضامنی، نسبی و بال.ا.ق.ت است اما اگر در شرکت ٢٥٨ماده 

بینی نکرده، عنوان شکایت ما خیانـت در امانـت مدیران اعالم شکایت نماییم چون قانوِن تجارت عنوان مجرمانۀ خاصی را در این زمینه پیش
 ق.م.ا خواهد بود. ٦٧٤یعنی جرم موضوع ماده 

گونه مسئولیتی نخواهند ا مسئولیت محدود اگر مدیران در حدود اختیارات خود عمل نمایند هیچهای تضامنی، نسبی و بنکته: در شرکت
داشت اما اگر مدیران از حدود اختیارات تفویضی تخلف نمایند در این صورت همانند وکیلی خواهند بود که در انجام وظایف قانونی تعدی یا 

 .تفریط نموده است
 سهامی: هایشرکتمدیران در  مسؤولیت -٢

یا مشترک  انفرادی مسؤولیت ١٤٢حکم نموده است. در ماده  بیاِن  ،مدیران مسؤولیتل.ا.ق.تجارت در باب  ١٤٣و  ١٤٢در مواد  قانونگذار
جایی است که  رد یداانفر  مسؤولیتکه  دانیممیانفرادی یا تضامنی مطرح شده است.  مسؤولیت ١٤٣است اما در ماده  شده بینیپیش

و هم در  ١٤٢. در هر ماده یعنی هم در ماده باشندمیما متعدد  مسؤولینتضامنی و مشترک جایی است که  مسؤولیتاما  است واحدما  مسؤول
موجب شده که شرکت یا ورشکسته گردد و یا اینکه دارایی شرکت بعد  مدیرانتخلف  ١٤٣اما در ماده  اندشدهمدیران، مرتکب تخلف  ١٤٣ماده 

موجب  مدیران اما این تخلِف  اندشدهمدیران، مرتکب تخلف چند هر  ١٤٢در ماده  کهدرحالیی دیون آن نباشد از انحالل کافی برا
 .باشدمیبیش از دیون آن  شرکت منحل شده، داراییاگر شرکت شرکت نگردیده و همچنین  ورشکستگِی 

 ل.ا.ق.تجارت): ١٣١و  ١٣٠، ١٢٩تفسیر مواد ( سهامی هایشرکتمعاملۀ مدیران با خود در 
 است:وض ذیل الزم به ر ف

 مدیر با خود، آن است مثًال مدیر ماشین خود را به شرکت بفروشد و یا ماشین شرکت را برای خود بخرد: همعامل زامنظور ما 
 :کندمیو مجمع عمومی نیز آن را تصویب  دهدمیره این معامله را اجازه ، هیأت مدیکندمیمدیر با خود معامله  -١

 .باشدنمی ابطالقابلمعامله صحیح بوده و  اوالً 
أت هی مافوِق  ،مجمع عمومی چون :کندمیاما مجمع عمومی آن را تصویب  دهدنمی اجازهمعامله را  مدیره هیئت، کندمیمدیر با خود معامله  -٢

 .باشدنمی ابطالقابل: معامله صحیح است و اوالً اثری ندارد یعنی  هر است عدم اجازه هیأت مدی مدیره
 ثانیًا: خسارتی نیز قابل مطالبه نیست.

 ابطالقابل: این معامله اوالً : کندنمیاما مجمع عمومی آن را تصویب  دهدمی اجازه، هیأت مدیره این معامله را کندمیخود معامله  مدیر با -٣
 ارزش قائل شده است. مدیرهبه اجازۀ هیأت  قانونگذارنیست چون 

 .باشدمیمطالبه قابل  دهندهاجازه و مدیراِن  کنندهمعاملهثانیًا: خسارت به نحو تضامن از مدیر 
 :کندنمیو مجمع عمومی نیز آن را تصویب  دهدنمی، هیأت مدیره این معامله را اجازه کندمیمدیر با خود معامله  -٤

 )ل.ا.ق.تجارت مهلت مقرر در این مورد سه سال است. ١٣١مطابق ماده (است  ابطالقابل ،: معاملهاوالً در این صورت 
 .باشدمیثانیًا: خسارت به نحو تضامن قابل مطالبه 
 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 

است، ثانیًا: خسارت به نحو  ابطالقابلمعامله  اوالً مسبوق به تبانی باشد و یا به طور صوری باشد.  ثلمدیر با ثا ۀمعامله داشت چنانچه باید توّج 
 .باشدمین قابل مطالبه متضا

 
 :های سهامی عام و خاصجمعبندی مسئولیت مدیران در شرکت
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بینی نمـوده برای مدیران متخلف مسئولیت انفرادی یا تضامنی پیش الیحه اصالح ق.ت ١٤٣در مادۀ  قانونگذاره داشت اینکه نکته: باید توّج 
 معلول تخلف مدیر یا مدیران باشد. ،این مسئولیت زمانی حاکم خواهد بود که ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی

ئت مدیره است و نه نیاز به تصـویب نکته: چنانچه مدیر صاحب امضای مجاز شرکت با ثالث معامله نماید در این قبیل موارد نه نیاز به اجازۀ هی
صحیح و معتبر است استثناء مربوط به موردی است  ،باشد یعنی معاملۀ مدیر یا مدیران صاحب امضای مجاز با ثالثمجمع عمومی عادی می
ت و هم خسارت به نحـو تضـامن مورد استثنًا هم معامله باطل اس ٢ده و یا مبتنی بر تبانی باشد در این وطور صوری بکه معاملۀ مدیر با ثالث به

 باشد.قابل مطالبه می
تا سه سال از  ١٣١نکته: در فرضی که مدیر با خود معامله بکند هیئت مدیره آن را اجازه ندهد و مجمع عمومی نیز تصویب نکند، مطابق ماده 

 رف سه سال از تاریخ کشف آن.طور مخفی انجام شده در ظتاریخ انعقاد قابل اقامۀ دعوی برای بطالن است و اگر معامله به
توانـد دیـون توانند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل نمایند یا خیر؟ همچنین آیا شرکت میسؤال: آیا مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره می

 آنها را تضمین یا تعهد کند یا خیر؟
 ل.ا.ق.ت) ١٣٢خیر مگر اینکه اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی باشد (

توانند این اقدامات را در مورد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره های مالی و اعتباری تحت قیود و شرایط عادِی خود میها و شرکتکنکته: بان
 انجام دهند.

نکته: ممنوعیت مذکور در سؤال مطروحۀ فوق شامل اشخاصی که نمایندۀ شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره هستند 
 گردد.بعالوه این ممنوعیت شامل همسر و پدر و مادر و اجداد، اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز میشود می

 توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت انجام دهند یا خیر؟سؤال: آیا مدیران و مدیرعامل شرکت می
 توانند.ملیات شرکت باشد نمیل.ا.ق.ت اگر این معامالت متضمن رقابت با ع ١٣٣مطابق مادۀ 

 سؤال: ضمانت اجرای تخلف از سؤال فوق چیست؟
 ای به بطالن عملیات نشده)ضمانت اجرای تخلف را جبران خسارت شرکت قرار داده است (یعنی هیچ اشاره قانونگذار

تواند بدون رضایت سایر چ شریکی نمیمقرر داشته هی ق.ت ١٣٤در ماده  قانونگذارنیز  های تضامنی و نسبینکته بسیار مهم: در شرکت
عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت شرکاء به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث، تجارتی از نوع تجارت شرکت نماید و یا به

 محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
 تجاری: هایشرکتحدود اختیارات مدیران در 

باشند، امـا اصـل کلـی های تجاری مدیران دارای اختیارات کامل برای ادارۀ امور شرکت میاصل کلی: اصل کلی آن است که در همۀ شرکت
تصور اسـت یـک فـرض دانیم که دو فرض قابلاالشعار با این استثناء مواجه است که امکان دارد اختیارات مدیران محدود شده باشد. میفوق

محـدود شـده  در خارج از اساسـنامهمحدود شده باشد و فرض دیگر آن است که اختیارات مدیران  در اساسنامهارات مدیران آن است که اختی
 باشد.

رابطـۀ بـین مـدیران و شـرکت و ؛ دوم در رابطۀ بین ثالث و شرکتبررسی است: اول در نکته: اثر محدود شدِن اختیار مدیران در دو رابطه قابل
 .شرکاء

نکته کلی: محدود کردن اختیارات مدیران در رابطۀ دوم یعنی در رابطۀ بین مدیران و شرکت و شرکاء (یا سـهامداران) درهرحـال معتبـر اسـت 
موجب تصمیم مجمع موجب اساسنامه یا بهکند این محدود کردِن اختیار در اساسنامه باشد یا خارج از اساسنامه باشد برای مثال بهتفاوت نمی

ندارند اگر مدیران شرکت از این حکم تخلف نمـوده و  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠عادی مقرر شده مدیران حّق صدور سند تعهدآور مازاد بر مبلغ  عمومی
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صادر کنند در روابط بین خود شرکت و مدیران و شرکاء یـا سـهامداران، مـدیر تخلـف نمـوده و مسـئول  ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠سند تعهدآور به مبلغ 
 کند شرکت، سهامی عام و خاص باشد یا با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی باشد.این تخلف است، تفاوت نمیجبران خسارات ناشی از 

الیحه  ١١٨در مادۀ  قانونگذارنکته بسیار مهم: در خصوص اثر محدود کردِن اختیارات مدیران در رابطۀ اول یعنی در رابطۀ بین شرکت و ثالث 
بـوده و در مـورد شـرکت بـا  ١٣١١مصوب  ق.ت ١٠٥دانیم که ماده ده است میق.ت انتخاب نمو ١٠٥ راه حّلی متفاوت از مادۀ اصالح ق.ت

 باشد.بوده و در مورد شرکت سهامی عام و خاص می ١٣٤٧ل.ا.ق.ت، مصوب  ١١٨مسئولیت محدود است اما مادۀ 
 محدود کردِن اختیارات مدیران در شرکت سهامی عام و خاص

مقرر داشته محدود کردِن اختیارات مدیران، خواه در اساسنامه و خواه در خارج از اساسنامه در  ل.ا.ق.ت ١١٨ماده در این شرکت در  قانونگذار
موجب تصمیم مجمع عمومی مقرر شده باشد مدیران، حق صدور یعنی اگر در اساسنامه یا به؛ باشدیکن میلمقبال اشخاص ثالث، باطل و کن

ندارنـد اگـر مـدیران از ایــن حکـم تخلـف نمـوده و مبــادرت بـه صـدور یـک ســند تعهـدآور بـه مبلــغ  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠سـند تعهـدآور مـازاد بــر 
مسئول اسـت زیـرا گفتـیم کـه محـدود کـردن اختیـار مـدیر در قبـال  ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بنماید شرکت همچنان در قبال کّل  ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ت مدیر، در بین مدیران، شرکت و سهامداران معتبر بوده و شـرکت بـه یکن است، البته این محدود کردِن اختیارالماشخاص ثالث باطل و کان
 مراجعه به مدیر را دارد. دلیل تخلف مدیر حّق 

در یک مورد شرکت را در قبال اقدام مدیران که خارج از موضوع شرکت باشد  قانونگذاردر شرکت سهامی استثنًا  ل.ا.ق.ت ١١٨اده نکته: در م
 مسئول قلمداد ننموده است.

 حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود (در رابطۀ شرکت و ثالث)
 در بحث محدود کردِن اختیارات مدیران، در رابطه با شرکت و شخص ثالث بین دو مورد قائل به تمایز شده است. ق.ت ١٠٥ماده 

صـدور سـند تعهـدآور مـازاد بـر مبلـغ  ه شـده مـدیر حـّق مورد اول اینکه محدود کردن اختیار مدیر در اساسنامه باشـد یعنـی در اساسـنامه گفتـ
ایـن محـدود  ١٠٥صادر کند در این صورت مطابق مـادۀ  ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ندارد اما مدیر از آن تخلف نموده و سند تعهدآور  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 گردد.ول قلمداد میمسئ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠کردِن اختیار 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 صورت این محدود کردن اختیار در قبال شخص ثالث، باطل و 

امـا مـدیر ندارنـد  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠صدور سند تعهدآور مازاد بـر  یکن است یعنی اگر در خارج از اساسنامه مقرر شده بود که مدیران حّق لمکان
 به شرکت مراجعه کند. ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تواند برای کل مبلغ صادر نموده، ثالث می ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠سنِد تعهدآوِر 

محدود  ،نکته: همچنان که قبًال گفتیم در شرکت با مسئولیت محدود در رابطه بین مدیر و شرکت و شرکاء همانند شرکت سهامی عام و خاص
 معتبر است.کردن اختیارات مدیران، صحیح و 

قابلیت ِاعمال داشته باشد. (چون  ق.ت ١٠٥، حکم مقرر در مادۀ قانونگذاررسد در شرکت تضامنی و نسبی به دلیل سکوت نکته: به نظر می
 تصویب شده است) ١٣١١مقررات شرکت تضامنی و نسبی هم در سال 

 جمع بندی:
 سررسیدمیلیون بنمایند چنانچه دارندۀ سند در  ٥٠که اگر مدیران شرکتی مبادرت به صدور یک سند تعهدآور به مبلغ  بودبحث بر سر این 

: مواجه با تغییر مدیران سابق شده باشد، ثانیًا: مدیران جدید اظهار نمایند که مطابق مقررات اساسنامه، اوالً طلب، به شرکت مراجعه نموده، 
میلیون  ٥٠، حال چون سند تعهدآوری که در دست شماست اندنداشتهمیلیون  ٢٠ر سند تعهدآور مازاد بر مبلغ صدو  حّق  ،شرکت مدیراِن 

این است  سؤالندارد حال  مسؤولیتی گونههیچمیلیون مانده شرکت  ٣٠ در قبالاست و  مسؤولمیلیون آن  ٢٠شرکت فقط در قبال  باشدمی
 مدیران صحیح است یا خیر؟ که آیا اظهار

 :گرددمیاشاره  در ذیلبستگی به نوع شرکت دارد که  سؤالپاسخ به این 
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 محدود: مسؤولیتتضامنی، نسبی و با  هایشرکتدر رات مدیران امحدود کردن حدود اختی -١
آن را در شرکت  توانمیبا توجه به زمان تصویب آن  بوده امامحدود  مسؤولیتکه در مورد شرکت با  ١٣١١مصوب  ق.ت ١٠٥ماده  با لحاظ

انست. مطابق این ماده محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه هم در قبال مدیران و هم در قبال د عمالإقابلبی هم ستضامنی و ن
شرکت طرف معامله، شرکت تضامنی،  ،االشعارفوق سؤالاشخاص ثالث قابلیت استناد دارد. با این وصف اگر در  البشرکت شرکاء و هم در ق

 ٣٠ در قبالبوده و  مسؤولمیلیون  ٢٠ قبالیعنی اینکه شرکت فقط در  باشدمی محدود باشد اظهار مدیران صحیح مسؤولیتنسبی و با 
 کننده خواهد بود.اءضام مدیراِن  ِه فقط متوّج  مسؤولیتندارد و  مسؤولیتی گونههیچمازاد شرکت  نومیلی

 سهامی: هایشرکتدود کردن اختیارات مدیران در حم -٢
رات مدیران حتی در اساسنامه فقط در روابط بین خود امحدود کردن اختی«شرکت سهامی مقرر داشته:  در موردل.ا.ق.تجارت  ١١٨ماده 

 بنابراین اگر در مثال فوق شرکِت  .»ستاص ثالث باطل ارات مدیران در قبال اشخامدیران و سهامداران، معتبر است. این محدود کردن اختی
 خواهد بود. مسؤولمیلیون  ٥٠معامله، شرکت سهامی عام یا خاص باشد اظهار مدیران صحیح نبوده و شرکت در قبال کل مبلغ  طرِف 
ل.ا.ق.تجارت  ١١٨مطابق ماده  ،بلهنباشد؟  مسؤولدر قبال اقدام مدیران  د دارد که شرکتوسهامی موردی وج هایشرکتدر : آیا سؤال

نخواهد بود. برای مثال اگر موضوع  مسؤول ،باشد در این صورت شرکت در قبال اقدام مدیران موضوع شرکتخارج از چنانچه اقدام مدیران، 
باشد اما مدیران شرکت از موضوع شرکت تخلف نموده، اقدام به خرید هزار دستگاه ماشین برای صادرات بنمایند و بابت آن،  سازیراهشرکتی 

 نخواهد بود. مسؤولشرکت  اندنمودهع شرکت تخلف وضورت باید گفت چون مدیران از موص شرکت، سند تعهدآور صادر نمایند در این
 

 تجاری: هایشرکتموارد انحالل 
 های تضامنی و نسبی:الف) موارد انحالل شرکت

 
مورد احصاء شده است. موارد ذیل در خصوص انحالل این شرکت الزم به ذکر  ٨بند اما  ٦در  ق.ت ١٣٦الل این شرکت در ماده موارد انح

 است:
شرکت اعالم  ق.تجارت یکی از موارد انحالل شرکت را بدهکاری و یا ورشکستگی شریِک  ١٢٩این ماده و همچنین در ماده  ٥در بند  قانونگذار -١

ق.تجارت طلبکاران شخصی شریک  ١٢٣در ماده  الشرکهسهم وانتقالنقل محدودیتت نموده است. دلیل این امر آن است که به علّ 
به  قانونگذاربنابراین تنها راه چاره در این بوده که  ؛ورشکسته را مطرح کننداین شریک بدهکار و یا  الشرکهسهمفروش  درخواست توانندنمی

 مایند.نود برسند درخواست انحالل شرکت را مطرح شریک اجازه دهد برای اینکه بتوانند به طلب خ طلبکاران شخصِی 
با پرداخت  توانندمیبحث انحالل شرکت به دلیل بدهکاری و یا ورشکستگی شریک مطرح باشد سایر شرکاء  در صورتی کهباید توجه داشت  -٢

 آن شریک و اخراج او از شرکت مانع انحالل شرکت گردند. الشرکهسهم
فسخ شرکت را دارند مگر اینکه این حق در  حّق  ق.ت ١٣٧رکای شرکت مطابق ماده تضامنی و نسبی اصل بر آن است که ش هایشرکتدر  -٣

در این صورت مانع انحالل شرکت  توانندمیشرکاء  واال سایراضرار نباشد  به قصد سلب شده باشد. البته بایستی این فسخاساسنامه از شرکاء 
. ٢. عدم سلب حّق فسخ (اصًال الزم نیست چیزی تصریح شود نه وجود حّق فسخ و نه حّق سلب)؛ ١ق.ت):  ١٣٧شرایط فسخ (مادۀ  گردند.

 . شش ماه بین اعالِن کتبِی فسخ تا إعماِل فسخ فاصله باشد.٣عدم قصد اضرار؛ 
 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.فسخ در اساسنامه بدون آنکه پیشحّق 
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 وجود حّق فسخ و عدم سلب آن در اساسنامه تصریح شده باشد. ×
 در اساسنامه تصریح شده باشد که حّق فسخ سلب نشده باشد. ×

الزم نیست وجود حّق فسخ تصریح شود ترین شرِط امکاِن فسِخ شرکت این است که در اساسنامه حّق فسخ سلب نشده باشد یعنی اّوًال مهم
(چون این حق قانونًا وجود دارد)؛ ثانیًا طبق اصل استصحاب این حق باقی است و نیازی نیست که بقای آن تصریح شود یعنی نیازی به 

 شدن نیست بلکه تنها در اساسنامه نباید این حق تصریح شده باشد.تصریِح سلب
 مورد خواهد بود. برحسبقانونی ت دوام شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء و وراث یا سرپرس ،کاءدر بحث فوت و یا محجوریت یکی از شر  -٤

 
 سهامی: هایشرکت انحاللموارد  )ب

 مورد بیان شده است. ٥ ل.ا.ق.ت ١٩٩ر ماده موارد انحالل این شرکت د
این شرکت قلمداد نشده است. دلیل این امر آن است که  لاز موارد انحال سهامداررعکس شرکت تضامنی، بدهکاری و یا ورشکستگی ب -١

به طلب  چون از این طریق طلبکاران بنابراین ؛اقدام به فروش سهامدار بدهکار و یا ورشکسته بنمایند توانندمیطلبکاران شخصی سهامدار، 
 موارد انحالل این شرکت قلمداد نماید.بدهکاری و یا ورشکستگی سهامدار را از  قانونگذارپس دلیل وجود نداشته که  رسندمیخود 

 این ماده ورشکستگی خود شرکت است نه ورشکستگی سهامداران. ٣از ورشکستگی در بند  ارذگقانونمنظور  -٢
 است. بازگذاشتهدست محاکم را تا حدی در صدور حکم انحالل شرکت  قانونگذاراین ماده  ٥در بند  -٣

ل.ا.ق.تجارت موارد  ٢٠١در ماده  قانونگذارل.ا.ق.تجارت بدان اشاره شده است  ١٩٩ماده  درشرکت که  انحالِل  اصلِی  : غیر از مواردِ نکته
تواند انحالل شرکت را از دادگاه هر ذینفع می ٢٠١در موارِد یادشده در  دیگری را نیز بیان نموده است که موجب انحالل شرکت خواهد شد.

. ٣؛ از یک سال بیش. عدم فعالیت ٢؛ یک سال پس از ثبت تا. عدم اقدام در موضوع شرکت ١بخواهد (انحالل مستلزم حکم دادگاه است): 
ماندِن . بالتصدی٤های هر سال مالی؛ ای رسیدگی به حساببر  ده ماه از تاریخی که اساسنامه معّین کرد تاعدم تشکیل مجمع عمومی عادی 

العاده و ایفای وظایف پیشگیرانه در . عدم تشکیل مجمع فوق٥؛ از شش ماه بیشیا مدیرعامل  تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیرهِسَمِت 
ونی کمتر شود و ظرف یک سال نسبت به افزایش الیحه اگر حداقل سرمایۀ شرکت سهامی از حداقل قان ٥الَمَثل به موجب مادۀ انحالل. فی

های وارده حداقل نصف سرمایه از بین رفته و مجمع الیحه بر اثر زیان ١٤١العاده اقدام نشود و یا به موجب مادۀ سرمایه توسط مجمع فوق
 تقاضای انحالل شرکت را بنماید. تواند از دادگاهالعاده بالفاصله نسبت به انحالل یا کاهش سرمایه اقدام ننموده هر ذینفع میفوق

 محدود: مسؤولیتانحالل شرکت با موارد  )ج
 مورد احصاء شده است. ٦ق.تجارت در چهار بند اما  ١١٤موارد انحالل این شرکت در ماده 

، عنوان باشدمیمحدود  مسؤولیتکه از یک شخصی طلبکار است که ایشان شریک شرکت با  کندمی سؤال: شخصی با مراجعه به ما سؤال
محدود دسترسی  مسؤولیتایشان در شرکت با  الشرکهسهمبه  ممن ندارد اما اگر من بتوان به که این بدهکار دارایی برای پرداخت داردمی

 بعمل آورد؟ توانمیچه اقدامی  کندمیایشان تکافوی طلب مرا  الشرکهسهمداشته باشم 
ق.تجارت  ١٠٢آن شریک بنماید زیرا در ماده  الشرکهسهمبه فروش  اقدام توانندنمیایشان  اوالً این شخص باید گفت:  سؤالدر پاسخ به 

ق.تجارت بیان شده است  ١١٤محدود در ماده  مسؤولیتثانیًا موارد انحالل شرکت با  با محدودیت مواجه شده است. الشرکهسهم وانتقالنقل
 مداد نشده است پس تکلیف طلبکار چیست؟ در این زمینه دو نظر وجود دارد:اما بدهکاری و یا ورشکستگی شریک از موارد انحالل قل

. تنها اقدامی که خواست انحالل شرکت را مطرح نمایددر  تواندمیرا بفروشد و نه  الشرکهسهم تواندمیمعتقدند طلبکار نه  ایعدهنظر اول: 
کننده منحل گردد، توقیف آیندهبه علل دیگری، شرکت در نماید تا چنانچه بنایک را توقیف این شر  الشرکهسهمرد آن است که بعمل آوَ  تواندمی
 .رخواست انحالل شرکت را مطرح نمایدد تواندمیذیل طلبکار  لیاست این است، به دو دل ترقویکه نظر دوم  اما ؛م شناخته شودمقّد 
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ق.تجارت  ١٢٩ق.تجارت و. ماده  ١٣٦ماده  ٥در بند  قانونگذارتضامنی، یعنی علت اینکه  هایشرکتوحدت مالک از مقررات  :دلیل اول
 وانتقالنقل »ق.ت ١٢٣ماده «یکی از موارد انحالل شرکت تضامنی را بدهکاری و یا ورشکستگی شریک بیان نموده آن است که مطابق 

. با توجه باشدمیطلب خود، انحالل شرکت  بوده و تنها راه رسیدن طلبکاران شخصی شرکاء به محدودیتدر این شرکت مواجه با  الشرکهسهم
باز وجود دارد همانند شرکت  الشرکهسهم وانتقالنقل محدودیت »ق.تجارت ١٠٢ماده «محدود نیز در  مسؤولیترکت با به اینکه در ش

 محدود نیز یکی از موارد انحالل این شرکت بایستی بدهکاری و یا ورشکستگی شریک شرکت باشد. مسؤولیتتضامنی، در شرکت با 
 مسؤولخود  هایبدهی رۀکه باشد در با هرکجاای اصل وحدت دارایی: مطابق این اصل هر بدهکاری با همۀ دارایی خود در ضدلیل دوم: اقت

محدود قرار داد باید اجازه بدهیم شرکت منحل گردد تا  مسؤولیتشکسته در شرکت با مقداری از دارایی شریک بدهکار و یا ور  ازآنجاکهاست. 
 طلبکار به دارایی شخصی شریک دسترس داشته باشد.

محدود زمانی از موارد انحالل شرکت است که در اساسنامه  مسؤولیتق.تجارت فوت شریک در شرکت با  ١١٤ماده  ٤: مطابق بند نکته
 چنین موضوعی تصریح شده باشد.

 :شرکِت مختلِط غیرسهامی: فوِت شریِک با مسؤولیِت 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. ٣ق.ت پاسخ گزینۀ  ١١٤بود طبق مادۀ  شرکت با مسؤولیت محدوداگر سوال در 
 

 بندی:جمع
 موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی

 ق.ت احصاء شده است: ١٣٦ها در مادۀ موارد انحالل این شرکت
 یعنی ق.ت ٩٣ماده  ٣و  ٢و  ١فقرات  الف.

. شرکت برای هدف خاصی تشکیل گردیده، آن هدف را انجام دهد و یا انجام آن غیرمقدور شود مثًال شرکتی برای احداث سدی تشکیل شود ١
 ممنوع نماید. و آن سد را احداث نماید. یا مثًال شرکتی برای صادرات برنج تشکیل شود اما قانونی وضع گردد و صادرات برنج را
خود موجـب انحـالل شـرکت نکته: باید توّجه داشت، صرِف انجام هدف شرکت و یـا صـرِف غیرمقـدور شـدِن اجـرای موضـوع شـرکت خودبـه

تـوان بـه دادگـاه بـرای العادۀ شرکت تشکیل شود و رأی به انحالل شرکت بدهد در غیر این صـورت میگردد بلکه باید مجمع عمومی فوقنمی
 انحالل مراجعه نماید.صدور حکم 

 . اگر شرکت برای مّدت معینی تشکیل شود و آن مدت منقضی گردد.٢
ها پس ها یا حتی سالسال منقضی گردد، رویۀ عملی بر این است که اگر شرکت ماه ٥سال تشکیل شود و آن  ٥نکته: اگر شرکتی برای مّدت 

گـردد یعنـی ّدت شرکت را تمدید نماید، چنین شرکتی معتبـر و بـاقی قلمـداد میالعاده را تشکیل دهد و ماز انقضای مّدت، مجمع عمومی فوق
 همچنان به حیات حقوقی خود ادامه خواهد داد.

 قانونگـذارشـود، نتیجۀ توقف در پرداخت دیون حاصل می ق.ت ورشکستگی در ٤١٢دانیم که مطابق مادۀ . اگر شرکت ورشکسته گردد. می٣
حالل، قلمداد نموده است باید توّجه داشت بین ورشکستگی شریک و ورشکستگی شرکت تفاوت وجـود دارد در ورشکستگی را یکی از موارد ان
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تواند ها مثل تضامنی و نسبی، ورشکستگِی شریک میها ورشکستگِی شرکت موجب انحالِل شرکت است اما فقط در برخی شرکتهمۀ شرکت
 آن هم تحت شرایطی موجب انحالل شرکت گردد.

 باشند.از موارد انحالل شرکت می های تجاریدر همۀ شرکتمورد فوق که به آن اشاره کردیم  نکته: سه
 )یعنی اتفاق آراء(در صورت تراضی تمامی شرکاء  ب.

اعضای شرکت (شرکاء یـا سـهامداران) در خصـوص انحـالل شـرکت  گیرِی یکی از موارد انحالل شرکت، تصمیم های تجاریدر همۀ شرکت
 است اما 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 امـا نکتـۀ مهمـی کـه در همۀ شرکت
 قیود و شروطی است اما استثنًا در دو شـرکِت  ها درخواست انحالل از دادگاه، منوط به تحققه نمود آن است که در سایر شرکتباید به آن توّج 

تواند ه میانحالل را به سهولت پذیرفته یعنی مقرر داشته هر شریکی با دلیل موّج  قانونگذار ،تضامنی و نسبی به دلیل مسئولیت سنگین شرکاء
 به دادگاه مراجعه نموده و درخواست انحالل شرکت را بنماید.

 ق.ت ١٣٧ابق ماد یکی از شرکاء مط در صورت فسخ د.
اجازۀ فسخ شرکت  قانونگذاررغم این موضوع به دالیل مسئولیت شخصی سنگین شرکاء، دانیم که شرکت تجاری عقدی الزم است اما علیمی

تقاضای فسخ ه داشت فسخ را از شرکاء سلب نماید، ضمنًا باید توّج  تواند این حّق را به هر یک از شرکاء تفویض نموده البته اساسنامۀ شرکت می
محاسـبۀ سـاالنه  شود، فسخ در زمـان خـتِم سال رسیدگی میبههای شرکت سالماه قبل کتبًا به شرکاء اعالم شود و چنانچه به حساب ٦باید 

 پذیر است.امکان
 تست: در شرکت تضامنی و نسبی، هر یک از شرکاء شرکت:

 بینی کند.پیش تواند خالف آن راالف. 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.ج. حق فسخ شرکت را ندارند مگر اینکه اساسنامه خالف آن را پیش
 بینی کند.د. حق فسخ شرکت را دارند مگر اینکه اساسنامه خالف آن را پیش 
 ١٣٨مطابق ماده  در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء .ه

تواند موجب انحالل این دو شرکت باشد بلکه بدهکاری شریک نیز ممکن است مطابق نکته: باید توجه داشت نه تنها ورشکستگی شریک می
 ق.ت موجب انحالل این دو شرکت باشد. ١٢٩ماده 

ه به شده آن است که با توّج  بینیشرکت پیش شریک از موارد انحالل شریک و همچنین بدهکارِی  علت اینکه در این دو شرکت، ورشکستگِی 
تواننـد مبـادرت بـه توقیـف و فـروش ق.ت طلبکاران شخصـی شـرکاء نمی ١٢٣وانتقال سهم الشرکه در این دو شرکت در ماده محدودیت نقل

بـدهکاری و یـا ورشکسـتگی شـریک را از مـوارد انحـالل ایـن  قانونگـذارالشرکۀ شریک بدهکار بنمایند، لذا تنها راه چاره در این بوده که سهم
 ها قلمداد بنماید.شرکت

الشرکۀ آن شریک از شرکت و خـروج او از شـرکت شـوند ق.ت سایر شرکاء حاضر به پرداخت سهم ١٣١نکته: الزم به ذکر است اگر وفق مادۀ 
 توانند مانع انحالل شرکت گردند.می
 ق.ت ١٤٠و  ١٣٩شرکاء مطابق مواد در صورت فوت یا حجر یکی از  و.
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ایـن را  »و«در بند  ١٣٦هرچند در ماده  قانونگذارتضامنی و نسبی فوت نماید و یا محجور شود در این صورت  نکته: اگر یکی از شرکای شرکِت 
ه است یعنی مقرر داشـته اگـر ای به آن اضافه نمودق.ت تکمله ١٤٠و  ١٣٩از موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی قلمداد نموده اما در مواد 

طرف و رضـایت وراث متـوفی از طـرف دیگـر اسـت (در شریکی فوت نماید یا محجور شود بقای این شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء ازیک
 طرف و رضـایت سرپرسـت قـانونِی محجـور از طـرفمورد فوت) و همچنین در مورد حجر بقای این شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء ازیک

 دیگر است. اگر این دو طرف رضایت به بقای شرکت داشته باشند شرکت به بقای حقوقی خود ادامه خواهد داد واال شرکت منحل خواهد شد.
 ق.م.) ٢٤٩ت یک ماه را حمل بر رضایت اعالم نموده است (برعکس سکوت در مّد  قانونگذار ق.ت ١٣٩: در ماده مهم نکته

 خاصموارد انحالل شرکت سهامی عام و 
 مورد ذکر شده است: ٥ل.ا.ق.ت،  ١٩٩موارد انحالل این شرکت در ماده 

در بحث موارد انحـالل شـرکت تضـامنی و نسـبی توضـیح  ق.ت ١٣٦ق.ت است که در بند الف ماده  ٩٣سه مورد تکرار ماده  این :٣و  ٢و  ١
 داده شد.

وانتقال سهام در این شرکت آزاد بـوده و این شرکت نیست زیرا نقلنکته: در شرکت سهامی ورشکستگی و بدهکاری سهامدار از موارد انحالل 
 توانند سهام سهامداِر بدهکار و یا ورشکسته را توقیف کنند و بفروشند.طلبکاران شخصی سهامدار می

 العادۀ شرکت تصمیم به انحالل شرکت بگیرد.در هر زمان که مجمع عمومی فوق .٤
ی است. اکثریت الزم برای این امر، اکثریت الزم برای تشـکیل یک حکم کلّ  اعضاء ِل شرکت با تصمیمهمچنان که قبًال توضیح دادیم، انحال

 ل.ا.ق.ت بیان شده است. ٨٥ل.ا.ق.ت و اکثریت الزم برای اتخاذ تصمیم در ماده  ٨٤العاده در ماده مجمع عمومی فوق
 در صورت صدور حکم قطعی دادگاه .٥

توان از دادگاه صالح، درخواست صدور حکم انحالل شرکت سهامی را درخواست نمـود. نظـر قـوی بـر یلی مینکته: بحث است که آیا با هر دل
 توان برای صدور حکم انحالل به دادگاه مراجعه نمود.این است که فقط در موارد خاص در قانون می

 اند.احصاء شده ٢٠١و  ١٤١، ٥موارد بارز در مواد 
 محدودموارد انحالل شرکت با مسئولیت 

 ق.ت احصاء شده است: ١١٤ها در ماده شرکت گونهموارد انحالل این
 ق.ت ٩٣ماده  ٣و  ٢، ١فقرات  الف.

 شرکت باشد. ۀالشرکۀ آنها بیش از نصف سرمایای از شرکاء که سهمدر صورت عده ب.
در خصوص انحـالل شـرکت اتخـاذ تصـمیم توانند های تجاری اعضای شرکت میاین در راستای همان اصلی است که گفتیم در تمام شرکت

 نمایند
 درخواست صدور حکم انحالل از دادگاه توسط یکی از شرکاء ج.

واسطۀ ضررهای وارده نصف سرمایۀ شرکت از بین برود، ثانیًا یکی از شرکاء  شروطی را الزم دانسته، اوًال به قانونگذارنکته: برای تحقق این بند 
گیـرد ه بداند، ثالثًا سایر شرکاء حاضر نباشند سـهمی را کـه در صـورت انحـالل بـه او تعلـق مییل او را موّج تقاضای انحالل کند و محکمه دال 

درخواست انحـالل از دادگـاه در شـرکت بـا  ،تضامنی گردد در مقایسه با شرکِت پرداخته و او را از شرکت خارج نماید، همچنان که مالحظه می
 مسئولیت محدود بسیار سخت است.

 شده باشد.بینیصورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش د. در
 سؤال: در شرکت با مسئولیت محدود فوِت شریک ...

 بینی کند.تواند خالف آن را پیشالف. موجب انحالِل شرکت است و اساسنامه نمی
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 بینی کند.تواند خالف آن را پیشب. موجب انحالِل شرکت نیست و اساسنامه نمی
 بینی کند.تواند خالف آن را پیشانحالِل شرکت است و اساسنامه میج. موجب 

 بینی کند.تواند خالف آن را پیشد. موجب انحالِل شرکت نیست اما اساسنامه می 
 

 تأثیر ورشکستگی شرکت در شرکاء و شرکاء در شرکت:
گونه مسئولیتی در قبال است که شرکت، هیچ شود آنیکی از دالیلی که ورشکستگی شرکاء یا سهامداران موجب ورشکستگی شرکت نمی

شود لذا در این مورد دینی وجود ندارد که دانیم که ورشکستگی درنتیجۀ توقف پرداخت دیون حاصل میدیون شرکاء یا سهامداران ندارد و می
های البته در شرکتگردد. شرکت ورشکست شود لذا در هیچ شرکتی ورشکستگی شریک یا سهامدار موجب ورشکستگی خود شرکت نمی

 تضامنی و نسبی و 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 قبًال بدان . البته باید توّج گرددنمی در هیچ شرکتی ورشکستگی شریک یا سهامدار موجب ورشکستگی خود شرکت
که  دانیممیمحدود، ورشکستگی شریک محتمل است موجب انحالل شرکت گردد و  مسؤولیتبی و با تضامنی، نس هایشرکتاشاره شد در 

 .باشدمیغیر از ورشکستگی  ،انحالل
 تأثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء یا سهامداران: )ب

 سهامی در ورشکستگی سهامداران آن:ورشکستگی شرکت تأثیر  -١
ی آن است که شرکت ندارند، قاعدۀ کلّ  هایبدهیشخصًا در قبال  مسؤولیتی.ا.ق.تجارت چون سهامداران شرکت سهامی ل ١ ۀبا لحاظ ماد
پرداخت ه داشت اگر مقداری از سرمایۀ شرکت، تعهد به سهامداران نخواهد شد. البته استثنائًا باید توّج  شرکت موجب ورشکستگِی  ورشکستگِی 

مراجعه به سهامداران را برای  تعهدشده پرداخت نگردیده و شرکت ورشکسته گردد در این صورت طلبکاران شرکت حّق  باشد و مبلِغ  شده
بالشخصه تاجر باشد در این صورت ورشکستگی دارند، چنانچه سهامدار آن مبلغ را نپردازد و سهامدار  نشدهپرداختتعهدشده ولی  مبلِغ  مطالبۀ

 شرکت موجب ورشکستگی سهامدار نیز خواهد شد.
سهامدار  رِف ِص  بنابراین ؛عمال تجاری داشته باشدأآن است که سهامدار در خارج از شرکت اشتغال به  ،سهامدار ربودِن مالک ما برای تاج

 .باشدنمیتاجربودن  دلیِل  ،بودن
 محدود در ورشکستگی شرکای آن: مسؤولیتتأثیر ورشکستگی شرکت با  -٢

ق.ت  ٩٤ه به اینکه مطابق ماده با توّج سؤال: آیا ورشکستگی و یا بدهکارِی شریک از موارد انحالِل شرکت با مسئولیت محدود است یا خیر؟ 
محدود  مسؤولیتشرکت ندارند قاعدۀ کلی آن است که ورشکستگی شرکت با  هایبدهی در قبال مسؤولیتیشرکای این شرکت شخصًا 

شرکاء در  مسؤولیتشده در بحث بیان ه داشت چنانچه یکی از استثنائاِت موجب ورشکستگی شرکای آن نخواهد شد اما استثنائًا باید توّج 
ردد در این صورت بعد از ورشکستگی شرکت، طلبکاران ضامن قلمداد گ ،شریک ،محدود وجود داشته باشد و به این دلیل مسؤولیتشرکت با 

 شرکِت  تاجر باشد در این صورت ورشکستگِی نیز مراجعه به شریک ضامن را دارند. اگر شریک ضامن از پرداخت وجه امتناع ورزد و شخصًا  حّق 
 عمِل  ،ه شریک در خارج از شرکتآن است ک ،شریک خواهد شد. مالک ما برای تاجر قلمداد شدن محدود موجب ورشکستگِی  مسؤولیتبا 

 .باشدنمیتاجر بودن  شریک بودن، دلیِل  رِف ه داشت ِص توّج  بایدتجاری انجام دهد. 
 

 های تضامنی و نسبی در ورشکستگی شرکای آن:تأثیر ورشکستگی شرکت -٣
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تضامنی دارند اما باید  مسؤولیتشرکت،  هایبدهی کّل  در قبالق.تجارت هر یک از شرکای شرکت تضامنی،  ١١٦که مطابق ماده  هرچند
. ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی گرددنمیموجب ورشکستگی شرکای آن  خودخودبهتضامنی و نسبی  شرکِت  ه داشت ورشکستگِی توّج 

 که شرایط ذیل جمع باشد: گرددمیزمانی موجب ورشکستگی شرکای آن 
 شرط اول: شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد.

 شرکت برای دیون آن کافی نباشد. و دارایی آمدهبعمل  تصفیه شرط دوم:
 شرکت مراجعه شده اما شریک از پرداخت آن امتناع ورزد. شرط سوم: برای مطالبۀ طلب به شریِک 

 م: آنکه شریک شخصًا تاجر باشد.ر اشرط چه
بودن دلیل تاجر مدیر شرکت نسبی یا تضامنیت. حتی تضامنی و یا نسبی بودن، دلیل تاجر بودن نیس شرکِت  باید توجه داشت صرفًا شریِک 

 .باشدمی.تجارت ق ٢عمال تجاری احصاء شده در ماده أ. تنها دلیل تاجر بودن اشتغال شریک در خارج از شرکت به یکی از باشدنمیبودن 
 قانون تجارت: ١٢٨تفسیر ماده 

 شکل از دو قسمت است:تاین ماده م
مه قانونی با ورشکستگی شرکای آن ندارد. این قسمت از این ماده صحیح است زیرا با قسمت اول: ورشکستگی شرکت تضامنی مالز

. گرددنمیولی در برخی مواقع  گرددمیورشکستگی شرکت تضامنی در برخی مواقع موجب ورشکستگی شریک  شدهارائه توضیحاتی که قبًال 
نی موجب ورشکستگی شریک متگی شرکت تضاسفوق جمع باشد ورشک چهارگانۀیعنی اگر شرایط  باشدمی »مالزمه ندارد«این همان معنی 

 خواهد شد واال خیر.
. اگر گفته شود این »تگی برخی از شرکاء مالزمۀ قانونی با ورشکستگی شرکت نداردورشکس«: داردمیاین ماده مقرر  قسمت دوم: قسمت دوم

این  »در دا تتگی شرکسورشکستگی همۀ شرکاء مالزمۀ قانونی با ورشک«ماده دارای مفهوم مخالف است و مفهوم مخالف آن این است که 
حتی اگر  گرددنمیتگی شرکاء در هیچ صورتی موجب ورشکستگی شرکت سزیرا قبًال به این مطلب اشاره شد که ورشک ستجمله صحیح نی

 ورشکسته شوند. همۀ شرکاء
 

 ق.تجارت: ٤٣٩تفسیر ماده 
جمله مبتنی بر  این »حکم ورشکستگی شریک در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.«یک قسمت از این ماده مقرر داشته 

 حکِم  فتیم که برای صدورِ گ زیرا ؛نیست پذیرامکانشریک و شرکت به طور توأمان  ورشکستگِی  حکِم  صدورِ  کاِن تسامح است زیرا ام
 باشد. آمدهشرکت بعمل  جمله اینکه امِر تصفیۀمع باشد. از تضامنی یا نسبی شرایط باید ج شرکِت  شریِک  ستگِی ورشک

توان تصور نمود حکم ورشکستگی شرکت و شریک با یک حکِم صادر باید توجه داشت، تنها فرضی که می ق.ت ٤٣٩نکته: در خصوص ماده 
اند در این تعهد سرباز زدهشود، موردی است که شرکت و شریِک ضامن با همدیگر در قبال تعهدی مسئولیت تضامنی دارند و هر دو از ایفای 

توان درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت صورت اگر توقف در پرداخت دیون، هم برای شرکت و هم برای شریک حاصل شده باشد می
 و شریک را در ضمن یک حکم مطرح نمود.

 فوت شریک 
 -حجر شریک (جنون 

 ِسَفه) 
عجز شریک (اعسار یا ورشکستگی 

 شریک)
 

 - - - مشرکت سهامی عا

ایه
سرم

 ای

 - - - شرکت سهامی خاص
 - - - تعاونی
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 با مسؤولیت محدود
+(به شرط تصریح در یا-

 ق.ت ١١٤ اساسنامه)
- - 

 مختلط سهامی
 ضامن

+(به شرط تصریح در یا-
 ق.ت ١٨١ اساسنامه)

+(به شرط تصریح در یا-
 ق.ت ١٨١ اساسنامه)

- 

 - - - سهامدار
مختلط 

 غیرسهامی
 - - - ب.م.م
 + + + ضامن

ص
خا

اش
 

 + + + تضامنی
 + + + نسبی

عجز شریک (یعنی اعسار یا ورشکستگی و یا  حجر شریک (جنون یا ِسَفه)یا  فوت شریکدر مورد جدول باال باید بگم ممکنه وضعیتی چون 
این تأثیر وجود دارد اما  های اشخاصشرکتشود که غالبًا در  سبب انحالل شرکتهر کدام در وضعیِت شرکت مؤثر واقع شده و  شریک)

 اصوًال وضعیِت شریک تأثیری در شرکت و بقای آن ندارد که تفکیِک آن به شرح ذیل است. ایهای سرمایهشرکتدر 
 

 های قانونی و اختیاری:اندوخته
 :سال منهایل.ا.ق.ت در تعریف سود خالص مقرر داشته، درآمد حاصل در همان  ٢٣٧در ماده  قانونگذارنکته: 

 هاذخیره .٣استهالکات  .٢ا ههزینه .١
منظور از استهالکات یعنی کاهش دارایی شرکت بـه  ؛هایی که شرکت در آن سال داشته استها یعنی: تمامی مخارج و هزینهمنظور از هزینه

رف ای َص میلیارد سرمایه تشکیل و همۀ سرمایه برای احداِث کارخانه ٥دلیل استفاده از آن و یا درنتیجۀ تغییرات فنی برای مثال اگر شرکتی با 
عنـوان احداث کارخانـه را بـه  شده برایرفمبلغ َص  از %١٠تواند مثًال میلیارد سود داشته باشد، شرکت می ١شده باشد اگر شرکت در آن سال 

ها و کارخانه کسر شده است لذا از سود شـرکت بایـد از ارزش دستگاه ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠گذشت یک سال  استهالک منظور نماید یعنی بگوید با
 عنوان استهالک منظور گردد.ه ب ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 باشد.ختیاری میها، همان اندوختۀ قانونی و اندوختۀ امنظور از ذخیره
 هـایشـود یعنـی زیانشود و بعضـی چیزهـا اضـافه میه داشت بعضی چیزها از سود خالص کم میتقسیم باید توّج نکته: در تعریف سود قابل

گردد. نحـوۀ تقسـیم سـود در شده است، اضافه می های قبل که تقسیمسال تقسیِم شود اما سودهای قابلها کم میهای قبل و اندوختهسال
 ل.ا.ق.ت آمده. ٢٤٠و  ٩٠مواد 

 تقسیم وجود دارد؟قابل سؤال: چه مرجعی صالحیت دارد تا تعیین نماید سودِ 
 مجمع عمومی عادی

 تقسیم وجود دارد؟تواند مشخص نماید سود قابلسؤال: 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 اندوختهچه مرجعی میسؤال: 
 مجمع عمومی عادی

 تواند تصمیم گیرد؟سؤال: مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم کدام اندوخته بین سهامداران می
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 اندوخته اختیاری
ها بایـد برداشـت و مـوردنظر از کـدام یـک از اندوختـهگفته شده در تصمیم مجمع عمومی باید مشخص شـود مبـالغ  ٢٤٠سؤال: چرا در ماده 

به خاطر اینکه امکان دارد شرکت چندین اندوخته اختیاری داشته باشد. برای مثال یک اندوختـه اختیـاری آن باشـد کـه مجمـع  تقسیم گردد؟
اشد که پس از رسیدِن اندوختـۀ قـانونی عنوان اندوخته اختیاری ذخیره شود و ممکن است اندوخته اختیاری دیگر این بگفته به  عمومی عادی

 دهم سرمایه، اندوخته اختیاری خواهد بود.سرمایۀ شرکت، شرکت باز اندوختۀ قانونی را منظور نماید در این صورت مازاد یک دهِم به یک
 سؤال: منظور از منافع موهوم چیست؟ هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی بین سهامداران تقسیم گردد.

 ل: چه مرجعی باید نحوۀ پرداخت سود را مشخص کند؟سؤا
 مجمع عمومی عادی و اگر نکرد هیئت مدیره

 سؤال: پرداخت سود به سهامداران باید ظرف چه مدتی صورت گیرد؟
 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم سود. ٨ظرف 

 %١٠سؤال: تقسیم چند درصد سود بین سهامداران الزامی است؟ 
محدود  مسؤولیتیا سرمایه احتیاطی چیست؟ و آیا منظور نمودن آن هم در شرکت سهامی و هم در شرکت با  از اندوختۀ قانونی منظور :السؤ

١هسالهمهاحتیاطی آن است که  ور از اندوختۀ قانونی و یا سرمایۀو شرکت تضامنی و هم در شرکت نسبی الزامیست؟ منظ
٢٠

ز سود خالص ا 
١هب اندوختهمجموع این  زمانیکهشرکت بعنوان اندوختۀ قانونی ذخیره گردد. تا 

١٠
از  پسسرمایه شرکت نرسیده منظور کردن آن الزامی است اما 

ست. ل.ا.ق.تجارت منظور نمودن اندوختۀ قانونی در شرکت سهامی عام و خاص الزامی ا ٢٣٨و  ١٤٠اختیاری خواهد بود مستندًا به مواد  آن
اما به دلیل فقدان  الزامی است محدود هم مسؤولیتق.تجارت منظور کردن اندوختۀ قانونی در شرکت با  ٥٧و  ١١٣همچنین مستندًا به مواد 

 نص قانونی منظور نمودن اندوختۀ قانونی در شرکت تضامنی و نسبی الزامی نیست.
 اندوختهعمومی تصمیم بگیرد مقداری از سود شرکت را به عنوان  : منظور از اندوختۀ اختیاری چیست؟ منظور آن است که مجمعسؤال

 نماید. ذخیره اختیاری
اتخاذ 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. %١٠ل.ا.ق.تجارت در صورت وجود سود در شرکت تقسیم حداقل  ٩٠
 و اندوختۀ اختیاری: )سرمایه احتیاطی(ختۀ قانونی ودتفاوت ان

 .باشدمیور کردن اندوختۀ اختیاری، اختیاری منظ آنکهحالسرمایۀ احتیاطی) الزامی است (ختۀ قانونی ودان منظور کردِن  -١
اندوختۀ قانونی را بین سهامداران  تواننمی آنکهحالتصمیم بگیرد که اندوختۀ اختیاری بین سهامداران تقسیم گردد.  تواندمیمجمع عمومی  -٢

 تقسیم نمود.
مطابق تبصرۀ  آنکهنمود حالبه سرمایه تبدیل  توانمی ل.ا.ق.تجارت اندوختۀ اختیاری را ١٥٨ماده  ٣افزایش سرمایه با توجه به بند  مدر هنگا -٣

 به سرمایه نیست. تبدیلقابلل.ا.ق.تجارت اندوختۀ قانونی 
 ل.ا.ق.تجارت ٢٣٧منظور از سود خالص چیست؟ ماده 

 ل.ا.ق.تجارت ٢٣٩چیست؟ ماده  تقسیمقابلتعریف سود 
 ل.ا.ق.تجارت ٩٠و  ٢٤٠نحوۀ تقسیم سود چگونه است؟ مواد 

 
 

 افزایش سرمایه:
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 طرق افزایش سرمایه:
 :افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید -١

 ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠اولیه  سرمایه ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠ یافتهافزایشسرمایه اولیه و 
 ٠٠٠/٠٠٠/٣سهام  تعداد ٠٠٠/٠٠٠/٦تعداد سهام 

 ١٠٠اسمی هر سهم  مبلغ ١٠٠مبلغ اسمی هر سهم 
 

 افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی -٢
 ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠ یافتهافزایشسرمایه اولیه 
 ٠٠٠/٠٠٠/٣تعداد سهام 

 ٢٠٠مبلغ اسمی هر سهم 
 شدهتومان به عنوان مبلغ اسمی تعیین  ١٠٠سهم و مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٣بود باشد که به  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠سرمایه اولیه شرکتی  هرگاهمثال: 

افزایش دهد یعنی سرمایه خود را صد در صد  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠به  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠باشد، چنانچه این شرکت بخواهد سرمایه خود را از 
 ذیل عمل نماید: به یکی از دو طریق تواندمیافزایش دهد 

سهم ثابت نگه  ٠٠٠/٠٠٠/٣تعداد سهام را همچنان  تواندمیکه شرکت نسرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی یعنی ای افزایش :طریق اول
 تومان افزایش دهد. ٢٠٠تومان به  ١٠٠دارد اما مبلغ اسمی سهام را از 

 اکثریتی الزم است؟: در افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی چه سؤال
باال بردن مبلغ اسمی  از طریقل.ا.ق.تجارت چنانچه افزایش سرمایه  ١٥٩باید بین دو مورد تمایز قائل شویم: مورد اول اینکه مستندًا به ماده 

 آراءاین صورت اتفاق  را از جیب خود بپردازند در یافته افزایشایستی مبلغ ران گردد یعنی اینکه سهامداران بموجب ایجاد تعهد برای سهامدا
 سهامداران شرط است.

مبلغ اسمی موجب ایجاد تعهد برای سهامداران نشود یعنی اینکه اندوختۀ اختیاری و یا  باال بردنمورد دوم اینکه اگر افزایش سرمایه از طریق 
ت که در مواد صورت اکثریت الزم همان اس ، در اینگرددمیاز محل آنها برداشت  یافتهافزایشدر شرکت وجود دارد و مبلغ  نشدهتقسیمسود 

 گفته شده است. العادهفوقدر باب مجمع عمومی  ل.ا.ق.ت ٨٥و  ٨٤
ل.ا.ق.تجارت باید نقدًا  ١٨٨چگونه باید تأدیه گردد؟ مطابق ماده  یافتهافزایش مبلغ: در افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی، سؤال

 پرداخت گردد.
صدور سهام جدید. یکی دیگر از طرق افزایش سرمایه آن است که مبلغ اسمی سهام شرکت همچنان  از طریقطریق دوم: افزایش سرمایه 

سهم جدید صادر کند که تعداد سهام شرکت  ٠٠٠/٠٠٠/٣تومان بماند اما شرکت مبادرت به صدور سهام جدید نماید یعنی شرکت  ١٠٠
 سهم خواهد شد. ٠٠٠/٠٠٠/٦

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید چه اکثریتی است؟ اکثریت همان است که در باب تشکیل و اتخاذ اکثریت الزم برای  :سؤال
 تجارت گفته شده است. ل.ا.ق ٨٥و  ٨٤در مواد  العادهفوقتصمیم در مجمع عمومی 

 بخرد؟ خود راهنگام افزایش سرمایه سهام  تواندمیخود شرکت  آیا :سؤال
 خرید سهام شرکت از ناحیه خود شرکت ممنوع است.خیر، 
 سهام جدید چگونه باید تأدیه گرددصدور  از طریقسرمایه  افزایش :سؤال

 بند بیان شده است: ٤در  »تجارتل.ا. ١٥٨ماده «نحوۀ پرداخت در 
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 بند اول: پرداخت نقدی
 مطالبات حال شدۀ اشخاص از شرکت به سهام. تبدیلبند دوم: 

به سرمایه و  نشدهتقسیمسود  تبدیلشامل سه قسمت است: قسمت اول: تبدیل اندوختۀ اختیاری به سرمایه، قسمت دوم: بند سوم: خود 
 اسمی و مبلغ واقعی سهم. مبلغ التفاوتمابهجدید به سرمایه یعنی  سهامقسمت سوم: عواید حاصله از اضافه ارزش 

. در شودمیافزایش سهم سهامداران سابق شرکت، حق تقدم دارند سهام به مبلغ اسمی فروخته  در هنگام ازآنجاکهنکته: باید توجه داشت 
اما چنانچه حق تقدم سهامداران سابق سلب شده باشد، در این صورت سهام به مبلغ واقعی فروخته  شودنمیمتضرر  کسهیچاین صورت 

و یا  گرددمیمبلغ اسمی و مبلغ واقعی یا بین سهامداران سابق تقسیم  لتفاوتامابه. در مواردی که سهام به مبلغ واقعی فروخته شود شودمی
 .دهندمیاینکه بابت همان مبلغ به سهامداران سابق شرکت سهم 

 بند چهارم: تبدیل اوراق قرضه به سهام.
مل است آورده نقد یعنی پول و یا غیر نقد یعنی غیر پول حتسهامی عام و خاص متوجه شدیم که آورده م هایشرکتهنگام تشکیل : سؤال

 منوال است یا خیر/این است که آیا در هنگام افزایش سرمایه هم به همین  سؤالال حمثل کاال، ماشین، ... باشد. 
پول) و (ت آوردۀ نقد ل.ا.ق.تجارت در شرکت سهامی خاص در هنگام افزایش سرمایه آورده محتمل اس ١٥٨ماده  ١به منطوق تبصرۀ  با توجه

مثل ملک) باشد اما با توجه به مفهوم مخالف همین تبصره در هنگام افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام، آورده باید آورده (یا آوردۀ غیر نقد 
 باشد. )... و ملک(آورده غیر نقد  تواندنمیپول) باشد و (نقد 

 ی است؟: مراجع تجویز افزایش سرمایه چه مرجع یا مراجعسؤال
به هیأت مدیره  توانندمی العادهفوقل.ا.ق.تجارت هم اساسنامۀ شرکت و هم مجمع عمومی  ٥٦برعکس صدور اوراق قرضه که مطابق ماده 

به  تواندمی العادهفوقل.ا.ق.تجارت فقط مجمع عمومی  ١٦٤و  ١٦٢به مواد  مستنداً اجازه صدور اوراق قرضه را دهند، در باب افزایش سرمایه 
 .تل.ا.ق ١٦٤ماده  اقدام به افزایش سرمایه کند. با توجه به صراحتکنه سال تجاوز  ٥از  یدنی که نبات معیّ أت مدیره اجازه دهد که در مّد یه
 اری برای هیأت مدیره در باب افزایش سرمایه باشد.یتمتضمن اخ تواندنمیساسنامۀ شرکت ا

برای آن شرایط بیشتری قائل شده، در ماده  قانونگذار که قرضهصدور اوراق  عکِس  : برای افزایش سرمایه چه شرایطی الزم است؟ برسؤال
 شده پرداختشرکت تمامًا  ۀلیاوّ  ۀو آن اینکه در هنگام افزایش سرمایه بایستی سرمای شده ذکربرای افزایش سرمایه یک شرط  ق.تل.ا. ١٦٥

 باشد.
است یا خیر؟ و همچنین حداقل مهلت  وانتقالنقلم سهامداران در هنگام افزایش سرمایه چیست؟ آیا این حق قابل تقّد  : منظور از حّق سؤال

م از سهامداران قابل سلب است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از ناحیه چه مرجعی؟ تقّد  اعمال این حق چند روز است؟ همچنین آیا حّق 
م آن است که سهامداران سابق شرکت در هنگام افزایش سرمایه به نسبت تقّد  تجارت منظور از حّق .ل.ا.ق ١٦٦و  ١٦٧به مواد  مستنداً 

روز باشد  ٦٠کمتر از  تواندنمیعمال این حق إاست. مهلت  وانتقالنقل م دارند. این حق قابلتقّد  جدید حّق در خرید سهام  اندمالکسهامی که 
م از سهامداران قابل سلب است. مرجع صالح برای این امر همان تقّد  عیین شده است. این حّق ت نویسیپذیرهو مبدأ آن روزی است که برای 

 .دهدمیاست که اجازه افزایش سرمایه را  ایالعادهفوقمجمع عمومی 
اتخاذ تصمیم راجع به این موضوع حق رأی  در هنگاماین سهامداران  باشدسهامداران  به نفعم تقّد  عمومی سلب حّق  در مجمع چنانچه نکته:
 ندارند.

 
 کاهش سرمایه بر دو نوع است: کاهش سرمایه:

 کاهش اجباری سرمایه: -١

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

۸۱ 
 

وارده حداقل نصف سرمایۀ شرکت از بین رفته باشد. در این صورت هیأت  هایزیانل.ا.ق.تجارت به دلیل  ١٤١آن است که مطابق ماده 
اتخاذ تصمیم نماید. در  خصوص انحالل شرکت دریا  در خصوص کاهش اجباری سرمایه کند تامیرا دعوت  العادهفوقمدیره، مجمع عمومی 

 درخواست انحالل شرکت را بخواهد. تواندمیهر ذینفعی  این صورتغیر 
 است؟ پذیرامکان: کاهش اجباری سرمایه به چه طریقی سؤال

 است. پذیرامکانهش مبلغ اسمی سهم یا از طریق کاهش تعداد سهام یا از طریق کا تجارتل.ا. ١٨٩مستندًا به تبصره ماده 
 کاهش اختیاری سرمایه: -٢

 در خصوص کاهش اختیاری سرمایه اتخاذ تصمیم نماید. العادهفوقآن است که به درخواست هیأت مدیره، مجمع عمومی 
مثبت بودن پاسخ در چه مرجعی و ظرف  در صورت: آیا اشخاصی هستند که حق اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را داشته باشند؟ سؤال

 چه مهلتی؟
و طلبکاران شرکت حق اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را دارند. مهلت  قرضهل.ا.ق.تجارت دارندگان اوراق  ١٩٣و  ١٩٢مستندًا به مواد 

گهی و مرجع صالح برای اعتراض دادگاه است. ماه ٢اعتراض   از تاریخ آخرین نشر آ
ل.ا.ق.تجارت از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم  ١٨٩است؟ مستندًا به تبصره ماده  پذیرامکان: کاهش اختیاری سرمایه به چه طریقی سؤال

 است. پذیرامکانبه سهامداران  یافته کاهشو رد مبلغ 
 .ا.ق.تجارت کمتر شود.ل ٥اختیاری خواه اجباری سرمایۀ شرکت نباید از حداقل مقرر در ماده  : در کاهش سرمایه خواهنکته
 ٢٩بیشتر از مبلغ مندرج در ماده  تواندنمیاز طریق باال بردن مبلغ اسمی در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی سهم  سرمایه: در افزایش نکته

 ل.ا.ق.تجارت باشد.
 

 صدور اوراق قرضه:
 اوراق قرضه الزم به ذکر است: در خصوصموارد ذیل 

صدور اوراق  اجازهسهامی خاص و نه هیچ شرکت دیگر  شرکتاقدام به صدور اوراق قرضه بنمایند. نه  توانندمیسهامی عام  هایشرکتفقط  -١
 قرضه را ندارند.

 .نیست .تق ٢ماده  و مشمول گرددنمیصدور اوراق قرضه عمل تجاری قلمداد  -٢
 ۀ امور شرکت را ندارند.ر و حق دخالت در ادا گردندمیرضه طلبکار شرکت قلمداد قدارندگان اوراق  -٣
 حق اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را دارند.دارندگان اوراق قرضه همانند طلبکاران  -٤
 برای صدور اوراق قرضه سه شرط بیان شده است: ل.ا.ق.ت ٥٥در ماده  -٥

 گذشته باشد.دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت شرط اول: 
 د.شاده بشرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسی ترازنامهشرط دوم: دو 

 د.شاب شده پرداختاولیه شرکت تمامًا  ۀشرط سوم: آنکه سرمای
ازه دهند که در مدت معینی به هیأت مدیره اج تواندمی العادهفوقل.ا.ق.تجارت هم اساسنامۀ شرکت و هم مجمع عمومی  ٥٦مستندًا به ماده  -٦

 از دو سال تجاوز نماید اقدام به صدور اوراق قرضه بنماید. دیکه نبا
 

 سهامی: هایشرکتبازرسی در 
 شرکت سهامی الزامًا باید دارای بازرس باشد. -١
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 یبرعکس هیأت مدیره که الزامی در خصوص اعضا(نیز باشد  البدلعلیبایستی دارای بازرس شرکت سهامی عالوه بر بازرس اصلی  -٢
 هیأت مدیره وجود ندارد) البدلعلی

باشند باز بایستی گزارش واحدی تنظیم  ددیشرکت محتمل است واحد باشد و محتمل است متعدد باشند. چنانچه بازرسان متع بازرس اصلی -٣
 گردد اما موارد اختالف بازرسان در آن قید خواهد شد.

 باشد و محتمل است شخص حقوقی باشد. حقیقیمحتمل است بازرس، شخص  -٤
 نباشد. یا، سهامدار شرکت باشد ل است بازرسمحتم -٥
. هر کس علیرغم علم به این ممنوعیت، سمت بازرسی را عالمًا بپذیرد و اندشدهل.ا.ق.تجارت احصاء  ١٤٧اشخاص ممنوع از بازرسی در ماده  -٦

های تعاونی و سهامی انتخاب بازرس همانند انتخاب مدیر در شرکت کیفری است. تعقیبقابلل.ا.ق.تجارت  ٢٦٦بدان عمل کند مطابق ماده 
الیحه)؛ دومًا  ١١١های مالی ماده های مدیران (حجر، ورشکستگی، محرومیت اجتماعی، مجازاتمحدودیت دارد یعنی اّوًال همان محدودیت

 شوند.نیز مشمول محدودیت می )الیحه ١٤٧م  ٤تا  ٢بند (بگیران آنها مدیران و مدیرعامل و یا خویشاوندان آنها و حقوق
 .استعمومی عادی  و مجمع مؤسسعمومی  مجمع مرجع صالح برای انتخاب بازرس، -٧
 .باشدمیمرجع صالح برای عزل بازرس، مجمع عادی  -٨
 .باشدمیبازرس، مجمع عمومی عادی  الزحمۀحقمرجع صالح برای تعیین  -٩

 عمده وظیفۀ بازرسان عبارت است از: -١٠
 مدیرههیأت  از طرفۀ ارائه شده ترازنام وسقمصحت در خصوصارنظر اظه-الف

 .دهدمی ره در اختیار مجمع قراریداراتی که هیأت ماظه وسقمصحتاظهارنظر در خصوص  -ب
 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 -١١
 اعالم دارند.جرم باشد به مرجع قضایی  مدیرهتخلف هیأت  ثانیًا چنانچه

، هستند، ثانیًا: از حیث حقوقی نیز مطابق مقررات تعقیبقابلاز حیث کیفری  اوالً چنانچه بازرسان در انجام وظایف قانونی قصور ورزند  -١٢
 مدنی دارند. مسؤولیت

را بیان ضمانت اجرای تخلف از این ماده  قانونگذار »در معامالت شرکت ذینفع باشد تواندنمیبازرس «ل.ا.ق.تجارت مقرر داشته:  ١٥٦ماده  -١٣
؟ به دلیل فقدان نّص باشدمینداشته است. حال آیا ضمانت اجرای تخلف از این ماده بطالن آن معامله است و یا مطالبۀ خسارت از بازرس 

 ضمانت اجراء، مطالبۀ خسارت باشد. رسدمیدر خصوص بطالن معامله به نظر قانونی 
 چنانچه مدت مدیریت مدیران منقضی گردد و مدیران جدید« هل.ا.ق.تجارت مقرر داشته ک ١٣٦در ماده  قانونگذاربرعکس هیأت مدیره که  -١٤

ر دسهامی  هایشرکتدر  »بودمدیریت متوجه آنها خواهد  مسؤولیتیه حقوق و ان سابق کماکان مدیر فرض شده و کلّ ر انتخاب نشوند، مدی
 ی وجود ندارد.صباب بازرسان چنین ن

 ، بطالن و ورشکستگی شرکت، امر تصفیه بر عهدۀ چه مقامی است؟ل: در بحث انحالسؤال
 .باشدمیشرکت اتخاذ تصمیم نماید امر تصفیه بر عهده مدیر تصفیه منتخب مجمع عمومی  انحالل خصوصمجمع عمومی در  هرگاه -١
 دادگاه حکم به انحالل شرکت بدهد امر تصفیه بر عهدۀ مدیر تصفیه منتخب دادگاه است. هرگاه -٢
 دادگاه حکم به بطالن شرکت صادر نماید امر تصفیه بر عهدۀ مدیر تصفیه منتخب دادگاه است. هرگاه -٣
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چنانچه دادگاه در هنگام انحالل یا بطالن شرکت مدیر تصفیه تعیین نماید اما مدیر تصفیۀ منتخب  ل.ا.ق.ت ٢٧٥مستندًا به ماده  :نکته
اینکه در آن حوزه مشروط بر شد (ع در حوزۀ دادگاه ارجاع خواهد ۀ تصفیه واقت امر تصفیه به ادار ر این صودادگاه حاضر به قبول سمت نباشد در 

ورشکستگی  در موردارد زیرا اداره تصفیه منحصرًا ۀ استثنایی داست حکم مقرر در این ماده جنبۀ تصفیه وجود داشته باشد) الزم به یادآوری ادار 
 .باشدنمیدر اینجا بحث ورشکستگی مطرح  آنکهحالمطرح است 

ۀ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه صفیه با ادار برحسب مورد، امر ت را صادر نماید در این صورت شخصی یدادگاه حکم ورشکستگ هرگاه -٤
 خواهد بود.

محول  ادارهد، دادگاه امر تصفیه را به آن شاداشته ب وجود ورشکستگیآن است که اگر در آن شهر ادارۀ تصفیه امور  »مورد برحسب«منظور از 
 ق.تجارت دادگاه برای امر تصفیه مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین خواهد کرد. ٤٢٧و  ٤٤٠در غیر این صورت مستندًا به مواد  کندمی

 تگی با نظارت بانک مرکزی خواهد بود.سکیۀ بر عهدۀ اداره تصفیه امور ورش: اگر ورشکسته بانک باشد امر تصفنکته
گهی در روزنامسؤال گهی در روزنامۀ  ۀ: در چه مواردی بحث نشر آ  ؟باشدمیمطرح  کثیراالنتشاررسمی و رد چه مواردی بحث نشر آ

گهی در روزنامۀ  از طریقل.ا.ق.تجارت  ٩٧تندًا به ماده دعوت سهامداران جهت حضور در جلسات مجامع عمومی مس -١  کثیراالنتشارنشر آ
 .آیدمیبعمل 

گهی گردد. یریت ایشان باید در روزنامۀ رسمیحدود اختیارات ایشان و مدت مدل.ا.ق.تجارت مشخصات مدیرعامل و  ١٢٨مستندًا به ماده  -٢  آ
گهی گردد. کثیراالنتشار ل.ا.ق.تجارت بایستی در روزنامۀ ١٧٠و  ١٦٩مراتب افزایش سرمایه مستندًا به مواد  -٣  آ
گهی گردد. کثیراالنتشارل.ا.ق.تجارت بایستی هم در روزنامۀ رسمی و هم در روزنامۀ  ١٩٢مراتب کاهش سرمایه مستندًا به ماده  -٤  آ
ل.ا.ق.تجارت بایستی در روزنامۀ  ٤٤و  ٤٧مستندًا به مواد به بانام  نامبیو  نامبیمراتب دعوت سهامداران جهت تبدیل سهام بانام و به  -٥

 گهی گردد.آ  کثیراالنتشار
گهی گردد. کثیراالنتشاربایستی هم در روزنامۀ رسمی و هم در روزنامۀ  ل.ا.ق.ت ٥٩و  ٥٧ندًا به مواد مراتب صدور اوراق قرضه مست -٦  آ
گهی گردد. بایستی در روزنامۀ کثیراالنتشارتصمیم راجع به انحالل شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه  ل.ا.ق.ت ٢٠٩مستندًا به ماده  -٧  آ
گهیرسمی و هم در روزنامۀ  در روزنامۀل.ا.ق.تجارت مراتب ختم تصفیه بایستی هم  ٢٢٧ستندًا به ماده م -٨  گردد. کثیراالنتشار آ
رسمی و هم در  ل.ا.ق.تجارت مراتب امر بایستی هم در روزنامۀ ٢٢٥جهت تقسیم دارایی بین سهامداران در شرکت سهامی مستندًا به ماده  -٩

گهی گردد. کثیراالنتشارروزنامۀ   آ
 ؟دهندمیاز دست  خود رازمانی شخصیت حقوقی  در چهسهامی  هایشرکت :سؤال

انحالل  به صرفتجاری با خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی خود را از دست خواهند داد بنابراین  هایشرکت ل.ا.ق.ت ٢٠٨مستندًا به ماده 
مبادرت به انجام  توانندمیدر حال تصفیه  هایشرکتدلیل است که  نی. به همپذیردنمی شرکت پایان قیو یا ورشکستگی، شخصیت حقو

 بنمایند.
 ل.ا.ق.تجارت بیان شده است. ٢٣١نکته: بحث فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در ماده 

 سهامی: هایشرکتترازنامه در 
 ل.ا.ق.ت در این زمینه بیان حکم نموده است. ٢٣٤و  ٢٣٣و  ٢٣٢مواد 

 ل.ا.ق.تجارت چهار شرط بیان شده است. ٢٧٨شرکت سهامی خاص به سهامی عام، در ماده شرایط تبدیل 
 : چنانچه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیمات آن رعایت نشود ضمانت اجراء چیست؟سؤال

د، بطالن شرکت یا عملیات یا تصمیمات را از دادگاه بخواهد مور  برحسبدر این مورد  تواندمیل.ا.ق.تجارت هر ذینفعی  ٢٧٠مستندًا به ماده 
، مدیران و بازرسان و صاحبان سهام در قبال اشخاص ثالث حق مؤسسینل.ا.ق.تجارت  ٢٧٠و  ١٣٥به مواد  مستنداً اما باید توجه داشت 
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خساراتی  مسؤول ند به عمل آنهاست. متضامناً مست نکه بطال صاشخا ل.ا.ق.ت ٢٧٣مستندًا به ماده  استناد به این بطالن را ندارند. ضمناً 
 خواهند بود که به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است.

در آن  تنفر باشد وجود هیأت نظار  ١٢محدود بیش از  مسؤولیتل.ا.ق.تجارت چنانچه تعداد شرکای شرکت با  ١٠٩: مستندًا به ماده نکته
 ق.تجارت هیأت نظار مرکب از سه عضو بوده و هر سه باید شریک شرکت باشند. ١٦٥شرکت الزامیست. مطابق ماده 

 و شرکاء را کالهبردار محسوب کرده است. مسؤولینق.تجارت برخی از  ١١٥: ماده نکته
شخصی خود یا  حساببهبدون رضایت سایر شرکاء  تواندنمیشرکت تضامنی و شرکت نسبی شریک ق.تجارت در  ١٣٤: مطابق ماده نکته

ود در شرکت دیگری که نظیر آن محد مسؤولیتثالث تجاری از نوع تجارت شرکت نماید و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با  حساببه
 ت دارد داخل شود.اجر 

 
 بر دو نوع هستند: هاشرکتاین  مختلط: هایشرکت

 مختلط سهامی -٢ مختلط غیر سهامی -١
 موارد ذیل در خصوص شرکت مختلط غیر سهامی الزم به ذکر است:

 این شرکت دارای دو نوع شریک است: -١
 و است شرکت هایبدهی کلیۀ مسئول و است تضامنی شرکت در ضامن شریک شبیه که ضامن شریکضامن:  نوع اول: شریک

 .کنندمی مراجعه جمعی یا فردی صورت به ضامن شرکای به خود طلب دریافت برای شرکت طلبکاران

 طلبکاران مقابل در شرکت به خود آورده سرمایه حدود در که محدود مسئولیت با شریکمحدود:  مسئولیت با نوع دوم: شریک
 .ندارند را شرکاء این شخصی اموال به مراجعه حق شرکت، سرمایه کفایت عدم صورت در طلبکاران، و است مسئول شرکت

 مسؤولیتی گونههیچشرکت دارد در خارج از آن  درکه  ایسرمایهمحدود است غیر از  مسؤولیتبا  شریک مسؤولیتشریکی که دارای 
 است. مسؤولندارد اما شریک ضامن در قبال کل بدهی شرکت 

توجه داشت طلبکاران شرکت زمانی حق مراجعه به شریک ضامن را  یددارد اما با مسؤولیتشریک ضامن در قبال کل بدهی شرکت   -٢
 باشد و دارایی شرکت نیز کافی برای دیون آن نباشد. هدارند که شرکت ورشکسته یا منحل شد

 محدود. مسؤولیتن شرکت حداقل دارای دو شریک است، یک شریک ضامن و یک شریک با یا -٣
 هدۀ شریک یا شرکای ضامن است.عاین شرکت بر  اداره ق.ت ١٤٤مستندًا به ماده  -٤

 است: ذکرقابلموارد ذیل در خصوص شرکت مختلط سهامی 
 این شرکت دارای دو نوع شریک است: -١

 سهامدار شرکت سهامی هستند. مسؤولیتنوع اول: شرکایی که دارای 
 .باشندمیشریک ضامن در شرکت تضامنی  مسؤولیتنوع دوم: شرکایی که دارایی 

در قبال  ه رد شرکت گذشته دیگر شخصًا مسؤولیتیک ایسرمایهبه غیر از  باشدمیسهامدار شرکت سهامی  مسؤولیتشریکی که دارای  -٢
 است. مسؤولشرکت  هایبدهیضامن در قبال کل  شرکت ندارد اما شریک هایبدهی
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به  مراجعه است اما باید توجه داشت طلبکاران شرکت زمانی حّق  مسؤولشریک  هایبدهی ست که شریک ضامن در قبال کّل در  -٣
و دارایی شرکت کافی برای دیون  آمده. ثانیًا امر تصفیه شرکت بعمل باشدشرکت ورشکسته یا منحل شده  اوالً ضامن را دارند که  هتسرشکو 

 نباشد.
. یک نفر حداقل ضامن و حداقل دو نفر شریک با باشدیمنفر  ٣ق.تجارت حداقل تعداد شرکای این شرکت  ١٦٥و  ١٦٢مستندًا به مواد  -٤

 شرکت سهامی. مسؤولیت
هیأت نظار مرکب از سه نفر بوده و هر سه باید شریک شرکت  زامًا باید دارای هیأت نظار باشداین شرکت ال .تق ١٦٥ماده  مستندًا به -٥

 باشند.
 شرکای ضامن است.ۀ این شرکت بر عهدۀ شریک یا ق.تجارت ادار  ١٦٤ستندًا به ماده م -٦

تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی در مراجعه به دارایی شریک آیا طلبکاران شرکت مقدم هستند یا طلبکاران  هایشرکت: در سؤال
 شریک؟

منحل نشده و دیون آن پرداخت نشده  کهزمانیطلبکاران شرکت مقدم هستند زیرا شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و تا 
 آن طلبکاران شخصی شرکاء حقی برای اموال شرکت نخواهند داشت. تبعبهو  شرکتشرکای 

 
 کت تعاونی:ر ش
 .گرددمیشرکت سهام اطالق  سرمایهمانند شرکت سهامی به در شرکت تعاونی  .١
 اعضای شرکت تأمین گردد. به وسیله سرمایه %٥١ حداقل شرکت باید در این .٢
 در شرکت تعاونی دو مجمع وجود دارد: .٣

 مجمع عمومی عادی -الف
 العادهفوقمجمع عمومی  -ب

 مجمع عمومی باالترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت است. .٤
 نفر است. ٧حداقل تعداد اعضای شرکت تعاونی  .٥
١که گرددمیشرکت تعاونی زمانی تشکیل  .٦

٣
سرمایۀ نقدی تأدیه و سرمایۀ غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد و شرکت نیز به ثبت رسیده  

 باشد.
 .باشدمیخروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری  .٧
 .باشدمیاز تشکیل مجامع عمومی ادارۀ شرکت تعاونی بر عهدۀ هیأت مدیره  نظرصرف .٨
١ست تانفر ا ٧نفر و حداکثر  ٣حداقل اعضای اصلی هیأت مدیره  .٩

٣
 وجود خواهد داشت. البدلعلیعضای ا اعضای اصلی، 

 .است سال ٣تعاونی  در شرکتمدت مدیریت اعضای هیأت مدیره  حداکثر .١٠
 .گرددمیتعاونی از طریق مجمع عمومی انتخاب  هایشرکتمدیران  .١١
 از قرار ذیل است: العادهفوقوظیفۀ مجمع عمومی  .١٢

 اساسنامه در موادتغییر  -الف
 یا ادغام چند تعاونیانحالل  -ب
 نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره گیریتصمیم -ج

 تعاونی یک سال است. مدت بازرسی بازرسان در شرکت .١٣
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 محتمل است بازرس واحد و یا متعدد باشند. .١٤
 متوالی بالاشکال است. هایدورهانتخاب مجدد بازرسان برای  .١٥
متوالی با این محدودیت مواجه است که  دورۀاست اما انتخاب مدیران برای بیش از دو  بالاشکالانتخاب مدیران برای دو دورۀ متوالی  .١٦

 آراء کل اعضای تعاونی را کسب نمایند. دوسوممدیران باید 
 تعاون. وزارتاست و یا با تصمیم  العادهفوقعمومی  رأی مجمعانحالل شرکت تعاونی یا با  .١٧
سهامی که میزان آراء  هایشرکتتن میزان سرمایه فقط دارای یک رأی است برعکس در شرکت تعاونی هر سهامداری بدون در نظر گرف .١٨

 بستگی به میزان سرمایه دارد.
ت مدیره به وظیفه خود در خصوص دعوت مجمع عمومی اقدام نکند أتعاونی وزارت تعاون نقش نظارتی دارد و اگر هی هایشرکتدر  .١٩

 اقدام به دعوت مجمع بنماید. تواندمیتعاون  وزارت
١ز بیش ا تواندنمیتعاونی  در شرکت ضوسهم هیچ ع .٢٠

٧
 .رمایه تعاونی باشدس 

 

خوام یه می .های حقوقیکنندۀ جزوات آزمونعضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوین ،امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه! تبلیِغ خودم
های صوتی یا جزوات در خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایل داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم

گفتن رو با یه زواتی را که اساتید میکالس ج دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سرِ 
اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت  نداشتم ازش خواهش کردم که کپِی  ها در اون زماُن شرکت در اوون کالس خالصه من هم که تواِن  ؛خط خیلی بدی نوشته بود

دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران (که خونم و برای آزمون وکالت می وای که در شهرستان دارم که من اوومدم توی یه خونه
تکثیر یا همون واحد انتشارات اون  ی توی قسمِت ر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسنّ َخ انتشاراتش و جزوات رو بِ  آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود) برو واحدِ 

اینجا یه مؤسسه است که داره  !خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جوند رو میمؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتی
استاد  اوونی هاکالسم به دانشجوهای همین مؤسسه که َد ای میده به من که تکثیر کنم و بِ صفحه ٢٠٠ده اینجوری که مثًال استاد یه جزوۀ تجاری انجام می کارِ 

وایسا هنوز حرفم تموم « :؛ گفت»؟ها رو به من بدینتونم خواهش کنم که همین جزوهمی« :رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم خاص درِس  در اوون
کلید یا فرمول  که کِلّ داده اینجوری نیست  تایپی را در اختیار دانشجوها قرار اِی صفحه ٢٠٠که جزوۀ  هاون استاد«ادامه داد که  !»ببخشید، بفرمایید« :گفتم ؛»نشده!

شه نویس میجزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دستسِر کالس ها همون استاد به بچه« :که ادمه داد »ده به دست من که تکثیر شه!قبولی رو بِ  یا دستورالعمِل 
بعله «ادامه داد:  »ها میگه که اصالحش کنن!س به بچهشده هم ایراداتی وجود داره که سرکالتر اینکه در همین جزوۀ تایپمکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالب

ستم ناراحتم ؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دو!»اینجوریاس
کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات  ِه ؛ متوّج شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره

پیگیر «و  »ُمصر بودن«خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که شاید حق داشت چون هزینه کرده بود و نمی !دمها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیُنت
 ّالهامُ که  هاییساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میز ا؛ پنجاتمه کوبیدم رفتم اونجن تو ذَص اَ  »بودن
راستم که  ه انگشت بزرگۀ دسِت برگشت بودم در حالی که داشتم ب م تموم شد و با اتوبوس در مسیرِ برداری کنم؛ بعد از اینکه کارَ بهم داد که بنشینم و یادداشت دارن

ها رو هم به کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این کالسنگاه می (اینقدر که نوشته بودم!) کبود شده بود
های کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمه فقر و زندگیشد کو البته نتیجه، این می دمونجهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفت باز می

های مستعد مسؤولند؛ تو دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمالبته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می ،شهُمستعد می
اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو « :هام یادم اومد، گفته بود کهمهمین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معل

و  حاصله از وکالت یا قضاوت ِه پوِل یک به دَ گم) قول دادم که اگه قبول بشم رو می »خدا«بابا (، خالصه به اون بزرگ»گیریعًا خیر کنی جواب خوبی میرُّ بَ دارن تَ 

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

۸۷ 
 

دادم  (یعنی خدا) بعد از مادرم، به خودش روقبولیم  شیریِن  خبرِ  ،بعدش اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل  رایگان جزواِت  رو به تدویِن  مانمدهم از زیکهمینطور 
رو کامل  ی حقوقیهانیاز برای قبولی در آزمون موردِ  جزواِت  گذره و من تماِم سال از اون روز می ُنهکنم االن م رو شروع میهعداجرای َو  ،از فردا« :که و گفتم بهش

راهم گذاشت که بهم  هایی رو سرِ ها آدمدر تمام این سالخدا م و وقتم رو به این مهم اختصاص دادم و البته ِه مالَ لکه ُنه به دَ به؛ من َنه یک به دَ که البته بگم  ؛کردم
که  روزهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امو من دست» !رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است«رحمت بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن کمک کردن و وجودشون مایۀ 

ها بودن اونصنقبودن و بیاز کامل خدا را شاکرم که داوطلبانشود و رسندم از اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود میُخ  خونیدرا برای اولین بار می این متن
(و دائمًا بروز  این جزوات کامًال رایگان است ها (البته در کنار خواندن  قانون) کافی است.کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمونصحبت می

 تون معرفی کنین، من برای گسترِش به دوستان رو هابردین اون یها پِ رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون از جزواتفقط یکی که و یه خواهش از شما دارم  شه)می
 گرده!البته بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمی حاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند.بدون وجود شما مَ  ؛خیر به کمک شما نیاز دارم این کارِ 

، هر آنچه برای قبولی در »vekalatyar@«و صفحۀ اینستاگرام » OmidMollakarimi@« کانال تلگرام ،mollakarimi.irما در سایت 
گیرنـد کـه شـروع های حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلباِن آزمونمیهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! آزمون

دهیم این است که اوون منابعی رو کـه بـرای قبـولی کفایـت به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام می
یم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشـت. در واقـع، دگذاریم و بهتون اطمینان میکند رو به طور رایگان در اختیارتون میمی

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می

 
 اسناد تجاریفصل سوم: 

 مزایای اسناد تجاری
ام به صدور یا دکنند اق بدل و ردیعنی به جای اینکه افراد در معامالت خود پول  باشندمیتجاری وسیلۀ طلب و انتقال وجه  اسناد :مزیت اول

 .گرددمیر بیاسناد تجاری به وصف جایگزینی اسناد تجاری تع . از این مزیِت کنندمیتسلیم اسناد تجاری 
، سند تجاری برات و سفته منجر به اعتراض عدم تأدیه سررسیدتضامنی حاکم است یعنی چنانچه در  مسؤولیتاسناد تجاری  در :مزیت دوم

اقامۀ  مسؤولینق.تجارت علیه همۀ  ٢٤٩مستندًا به ماده  تواندمییا چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، دارندۀ سند تجاری  و گردد
به وظایف قانونی خویش عمل ندۀ سند تجاری ر است که دا این نویسان مشروط بهعلیه ظهر دعوی نماید. الزم به یادآوری است اقامۀ دعوی 

 نموده باشد.
 وظایف قانونی دارندۀ برات و سفته:

عندالمطالبه اقدام  هایسفتهو  رؤیتبه  هایبراتو در مورد  ق.ت ٢٨٠مستندًا به ماده  سررسیداعتراض عدم تأدیه در ظرف ده روز از  -الف
 ق.ت ٢٧٤در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند مستندًا به ماده  مقتضی

 ق.تجارت. ٢٨٧و  ٢٨٦مستندًا به مواد  تأدیهاقامۀ دعوی در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم  -ب
 وظایف دارندۀ چک:

 ق.تجارت. ٣١٧و  ٣١٥مستندًا به مواد  چک صدورماه از تاریخ  ٤روز یا  ٤٥گواهی عدم پرداخت در ظرف پانزده یا  اخذ -الف
 ق.تجارت. ٣١٤و  ٢٨٧و  ٢٨٦گواهی عدم پرداخت مستندًا به مواد  اخذاقامۀ دعوی در ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ  -ب

 مزیت سوم اسناد تجاری:
 صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی:

 ق.آ.د مدنی چهار مورد بیان شده است: ١٠٨موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده 
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ف به صدور قرار تأمین خواسته خسارت احتمالی مکل اخذادگاه بدون به درخواست خواهان د باشدمیاول: اگر مستند دعوا سند رسمورد 
 .باشدمی

خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر  اخذدرخواست خواهان بدون باشد دادگاه به  یا تفریطتضییع  در معرضخواسته  اگر :مورد دوم
 .کندمی

درخواست خواهان قرار تأمین خواسته ه خسارت احتمالی باخذ بدون  باشد دادگاهاسناد تجاری واخواست شده مستند دعوی  اگر :مورد سوم
 .کندمیصادر 

خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تأمین  اخذادگاه با مورد چهارم: چنانچه خواهان آمادگی خود را برای تودیع خسارت احتمالی اعالم دارد د
 خواسته است.

اینجا مشمول مورد سوم است یعنی چنانچه مستند دعوا اسناد تجاری باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته  ربحث ما د
خسارت احتمالی منوط و مشروط بر آن است که دارندۀ سند تجاری . البته باید توجه داشت صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع کندمیصادر 

اگر دارندۀ سند تجاری به وظایف  بنابراین ؛به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد. وظایف قانونی سند تجاری در بند فوق بیان شده است
ی ممکن نیست بلکه در این صورت صدور این قرار قانونی خود عمل نکرده باشد دیگر صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمال

 منوط به تودیع خسارت احتمالی است.
 مزیت چهارم اسناد تجاری:

 قرار داردایرادات  استناد بودن غیرقابلاصل  در پناهسند تجاری  دارندۀ
و  فروشدمیماشینش را  رودمیبه بازار  »الف«الف خریدار و ب فروشنده) و خرد (میفرش  »ب«و از  رودمیبه بازار  »الف«برای مثال آقای 

فروش  بابت »ب«بابت خرید فرش بدهکار و بابت فروش ماشین طلبکار است و  »الف«. در اینجا )و ج خریدار هندشوالف فر خرد (می» ج«
و هم بدهکار است صادرکنندۀ برات  طلبکارکه هم  »الف«بدهکار است. در اینجا  »الف« بهین شبابت خرید ما »ج«فرش طلبکار است و 

 است. گیربراتکه فقط بدهکار است  »ج«دارندۀ برات است و آقای  »ب«است و کسی که فقط طلبکار است یعنی آقای 
اگر  بنابراین ؛کندمیسند تجاری برای طفره رفتن از پرداخت وجه سند به آن استناد  مسؤولینمنظور 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  سررسیدبرات، علیرغم قبول برات در  گیربرات
این یک ایراد است. همچنین  کنمنمیت، لذا من وجه برات را تأدیه ساء صدور برات تسلیم نگردیده انشم معاملۀشده یا چون کاالی موضوع 

این نیز یک ایراد است. اگر ظهرنویس عنوان کند که  است سازشیستم و برات برات نی صادرکنندۀعنوان کند که من، بدهکار  گیربراتاگر 
. این نیز یک ایراد امکرده و آن را گم امبودهقلمداد گردم. بلکه وجه سند تجاری باید داده شود زیرا من دارندۀ واقعی آن  مسؤولنباید  تنهانه

 مسموع نیستند. ایراداتدر پناه من قرار داشته و  )دارندۀ سند تجاری(دارنده  گویدمیبودن ایرادات  استناداست. اصل غیرقابل 
 ٢٤٩و  ٢٣١و  ٢٣٠: آیا در حقوق ایران این اصل پذیرفته شده است؟ نص صریحی در این زمینه وجود ندارد اما رویه قضایی به مواد سؤال

 ق.تجارت این اصل را در حقوق ایران به رسمیت شناخته است.
ل صاز کنوانسیون یکنواخت ژنو سه استثناء را به این ا تیتبعبهایرادات استثنائی وارد است؟ بله، حقوقدانان  بر اصل غیرقابل استناد یا: آسؤال

 :دانندمیوارد 
 مسؤولینایراد حجر از ناحیه یکی از  .١
 مسؤولینایراد جعل از ناحیه یکی از  .٢
 نویسی از ناحیه ظهر سایراد فقدان یکی از شرایط اسا .٣

 نخواهد داشت. یدر قبال پرداخت وجه سند تجار  مسؤولیتی ایرادکنندهیعنی اگر یکی از سه ایراد به عمل آید 
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تواند برای مبراشدن از ضامن این صادرکننده نیز میسؤال: اگر صادرکنندۀ برات ایراد حجر کند و مبرای از مسؤولیت شناخته شود آیا 
دارد اگر َعنه خود استناد کند؟ خیر زیرا در اسناد تجاری اصلی به نام اصل استقالل امضاءها وجود دارد که بیان میمسؤولیت به ایراد مضمون

 .به دالیلی مسؤولیت یکی از مسؤولین منتفی گردد مسؤولیت سایرین همچنان پابرجاست
در مورد یک فقره چک، الف به عنوان دارنده، با ظهرنویسی، چکی را به ب منتقل کند و ج به عنوان ضامِن الف، پشت سند را ال: اگر سؤ

 امضاء کند چنانچه بعدًا اثبات گردد که امضای الف جعل شده، الف و ج هیچ مسؤولیتی نسبت به وجه سند ندارند.
ین اصل هستند که ا در پناهات قرار دارند؟ خیر. دارندگانی ل استناد بودن ایرادبار پناه اصل غیر قن اسناد تجاری دهمۀ دارندگا : آیاسؤال

علم و اطالع نیت، نیت و دارندۀ با سوء در پناه این اصل نیستند. مالک ما برای دارندۀ با حسن سوءنیتبا  دارندگانیت باشند. دارندۀ با حسن ن
سند،  اگر دارندۀو  سوءنیتبه وجود ایراد باشد، دارندۀ با  است یعنی اگر دارندۀ سند، عاِلم از وجود ایراد عدم علم و اطالعیا  از وجود ایراد

 جاهل به وجود ایراد باشد دارندۀ با حسن نیت است.
 بهسند تجاری  مسؤولین: اصل غیر استناد بودن ایرادات نمایانگر کدام وصف سند تجاری است؟ نمایانگر وصف تجریدی است یعنی سؤال
نخواهد  آنها مسؤولیتمعامالت منشأ صدور سند تجاری تأثیری در رفع  گردند ومیقلمداد  کنند مسؤولمی اضسند تجاری را ام اینکه مجرد

 داشت.
شد با آمدهعمل مقرر داشته چنانچه تحصیل چک از طریق ارتکاب جرمی به  مقنن. صدور چک ق ١٤نکته: الزم به ذکر است که در ماده 

 مسموع است یعنی در این ماده دامنۀ شمول ایرادات توسعه یافته است.
 

 چک
 کلیات چک:

بعضًا  یادارد کًال  یهلَ عَ حاٌل را که در نزد مُ  یوجوه ،موجب آن صادرکنندهه که ب ستا یاچک نوشته«ق.ت:  ٣١٠تعریف چک: مادۀ 
 ».نمایدیواگذار م یگریده ب یامسترد 

 مزایای اختصاصی چک:
 کند. درخواست صدور اجراییه تواندمیدر صورت عدم پرداخت وجه چک، دارندۀ چک  .١
 طرح نماید. شکایت کیفریچک،  صادرکنندۀعلیه  تواندمیدر صورت عدم پرداخت وجه چک، دارندۀ چک  .٢

 چک موارد ذیل باید رعایت شود: صدور درق.ت:  ٣١١شرایط شکلی چک: مادۀ 
 صدور محّل قید  .١
 تاریخ صدورقید  .٢
 مبلغ چکقید  .٣
 امضای صادرکننده .٤

 پذیر است.صدور چک فقط با امضاء امکان 
 شود.ی سند محسوب نمیکلّ  ، نوشتۀ صادرشده، به طوردر صورتی که چک فاقد امضاء باشد 
  االصول چک عندالمطالبه است؛ یعنی نباید وعده داشته باشد.ق.ت علی ٣١١طبق انتهای مادۀ 
  یه موجود لَ عَ حاٌل کارسازی شود؛ یعنی وجه چک باید قبل از صدور و یا به محض صدور، در نزد مُ وجه چک باید به محض ارائه

 باشد.
  صادر شود. به حواله کرد شخص معینیا  در وجه شخص معینیا  در وجه حاملچک ممکن است 
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ست و نقل و صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی و نقل و انتقال به دیگران ا در وجه حاملدر صورتی که چک  •
 قبض و اقباض به عمل آید. انتقال آن نیز ممکن است با ِصرِف 

شخصی که چک صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی نیست و همان  ندر وجه شخص معیّ در صورتی که چک  •
 یه دریافت کند.لَ عَ حاٌل تواند، مبلغ چک را از بانک مُ به نام او صادر شده است، می

 باشد. صادر شده باشد: چک قابل ظهرنویسی می کرد شخص معین به حوالهدر صورتی که چک  •
 اشخاصی که در صدور چک و تأدیۀ وجه چک دخیل هستند:

شخص وجه چک را از شخص دهد، تا اینکند و چک را به شخص دیگری ارائه میصادرکنندۀ چک: شخصی که چک را صادر می .١
 یه) دریافت کند.لَ عَ حاٌل ثالث (مُ 

 کند.یه، وجه چک را دریافت میلَ عَ حاٌل با ارائۀ چک به مُ  که چک در اختیار او است، استدارندۀ چک: شخص  .٢
 یه: شخصی ثالثی است که در چک برای پرداخت مبلغ چک در نظر گرفته شده است.لَ عَ حاٌل مُ  .٣
 ظهرنویس: شخصی که سابقًا دارنده چک بوده است و حال چک را به شخص دیگری منتقل کرده است. .٤

 
 13/8/1397با آخرین اصالحات تا تاریخ  16/4/1355مصوب  صدور چکقانون 

 انواع چک عبارتند از: :)۱۳۷۲(الحاقی  ۱مادۀ 

تضمینی جز اعتبار آن  ۀکنند و دارندبه حساب جاری خود صادر می هابانک ۀعهد اشخاصچکی است که  . چک عادی،۱
 .آن ندارد ۀصادرکنند

 پرداخِت  ،یهلَ َع حاٌل توسط بانک ُم به حساب جاری خود صادر و  هابانک ۀعهد اشخاصشده، چکی است که أیید. چک ت۲
 .شودیید میأآن ت وجِه 

آن توسط  وجِه  پرداخِت به درخواست مشتری صادر و  همان بانک ۀبه عهد توسط بانکشده، چکی است که . چک تضمین۳
 .شودبانک تضمین می

آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن  وجه آن در هریک از شعِب صادر و  توسط بانک. چک مسافرتی، چکی است که ۴
 .گرددپرداخت می

هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) چکقوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به  ):۱۳۹۷ (الحاقی تبصره
االجراء شدن این قانون، پس از الزمسال ت یکالرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مّد نیز الزم شوندصادر می

 های الزم را صادر نماید.های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعملاقدامات الزم در خصوص چک

  های فوق، یکی است تمییز آنها از یکدیگر با تشخیص صادرکنندۀ آنهاست.َعَلیِه چکمحاٌل 
 (صدور: توسط اشخاص) بانک نیست، صادرکنندۀ آنها چک تأییدشدهو  چک عادی. 
 صادرکنندۀ آن بانک است.چک مسافرتیو  شدهچک تضمین ، 
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  به عهدۀ همان ؛ صدور: توسط اشخاص( شودمحسوب می یهلَ عَ هم محاٌل و  هم صادرکننده، بانک شدههای تضمینچکدر
 ).بانک

 کند و به درخواست اشخاص آن را در صادر مین را شود، بلکه خود بانک آص صادر نمیبا درخواست اشخا های مسافرتیچک
 .)بانک در هریک از شعب آن :پرداخِت وجِه آن؛ بانکصدور: توسط ( دهداختیار آنها قرار می

 شده: چک مسافرتی به عهدۀ هر بانکی توسط بانک مرکزی چاپ و در اختیار بانِک صادرکننده قرار تفاوت چک مسافرتی و تضمین
هایی است که بر اساس قانون باید به عهدۀ همان شده چکهای تضمیناست؛ چک در حکم اسکناس گیرد و در حال حاضرمی

شود و در عرف بانکداری به های دیگر نیز صادر میشده به عهدۀ بانکهای تضمینبانک صادر شده باشد. البته در حال حاضر چک
بانک دی به درخواست مشتری صادر شده و در المثل چکی از بانک تجارت به عهدۀ های رمزدار یا بین بانکی معروف است فیچک

 شود.َعَلیه یعنی همان بانک دی رمزگشایی میبانک ُمحاٌل 

 چک الکترونیک:

 مدل  ٤هر یک از  به رسمیت شناخته شده است. را های الکترونیک (داده پیام)الحاق شده است، چک ١٣٩٧که در سال  این تبصره
 صورت داده پیام (الکترونیکی) صادر شود. تواند بهچِک فیزیکی خصوصًا چک عادی می

  جاری است، به موجب امضای الکترونیک به بانک دستور پرداخت مبلغی  چک الکترونیک، یعنی اینکه شخصی که دارای حساِب
 .دهدمین به شخصی مشخص را برای تاریخی خاص، به جای صدور چک کاغذی، معیّ 
  های در مورد چک تعقیب کیفریو  ضامن ، صاحب حساب وصادرکننده تضامنِی  مسؤولیِت همۀ مقررات راجع به چک کاغذی، مانند

 الکترونیک حکمفرماست.
  توان به استناد مادۀ شود، اما میاجرائیه صادر نمی ادارۀ ثبتهای الکترونیک از قانون تجارت الکترونیک، برای چک ١٤طبق مادۀ

 درخواست صدور اجرائیه کرد. دادگاهقانون حاضر، از  ٢٣
 در مندرج امضای و محتویات حیث از اندشده نگهداری و ایجاد مطمئن طریق به که ییها»پیام داده« تجارت الکترنیک: کلیۀ قانون ۱۴ ماده
 حکم در آثار سایر و آن مفاد اجرای شوند،می محسوب آنان قانونی مقامقائم که کلیۀ اشخاصی و کرده تعهد که طرفی یا طرفین تعهدات آن،

 .است حقوقی و یقضای مراجع در استناد قابل و معتبر] اسنادسناد [

 های الکترونیک باید نام باشد، بدین صورت که در چکهای کاغذی میهای الکترونیک همانند چکقواعد شکلی صدور چک
 دارنده، مبلغ، تاریخ پرداخت و سایر شرایط درج شود.

 شود.الکترونیک به صورت الکترونیک ثبت میهای امضای چک 
 سال، ساز و کارهای اجرائی و سامانۀ الکترونیکی صدور چک الکترونیکی را ایجاد کند.ظف است ظرف مدت یکوبانک مرکزی م 

  

در شعب آنها همچنین  شوندهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میبانک ةهاي صادر عهدچک: 2 ةماد
 قسمتییا  تمامعدم دریافت است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و  االجرادر حکم اسناد الزم خارج از کشور

طبق تواند ت نبودن محل یا به هر دلیل دیگري که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میبه علّ آن از وجه
 .وصول نماید صادرکننده ازآن را  ةوجه چک یا باقیماند هاي مربوط به اجراي اسناد رسمینامهقوانین و آیین
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اجراي را به  5مندرج در ماده  ۀنامو یا گواهی 4مذکور در ماده  ۀنامگواهیو  عین چکچک باید  ةدارند براي صدور اجراییه
 تسلیم نماید. ثبت اسناد محل

از طرف بانک  امضاي صادرکننده در بانک ۀنمونبه  امضاي چککند که مطابقت در صورتی دستور اجرا صادر می ثبت اجراء
 گواهی شده باشد.

هاي ورد چکحامل چک (در میا  نویسی شدهبه نام او پشتیا  کسی که چک در وجه او صادر گردیدهاعم از  چک ةدارند
 .مقام قانونی آنانقائمیا  در وجه حامل)

محکومیت صادرکننده را نسبت به تواند دارنده چک می :مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) 1376تبصره (الحاقی 
ل وي متحم ۀو به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحی مستقیماً شده کههاي واردخسارات و هزینه ۀخت کلیپردا

بران جچک  ةتقاضا نماید. در صورتی که دارند از دادگاهشده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، 
 ةصادرکننددرخواست خود را به همان دادگاه ، باید هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کندخسارت و هزینه

 تقدیم نماید. ،حکم

مجمع تشخیص مصلحت  1376قانون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب  2قانون استفساریه تبصرة الحاقی به ماده 
 :نظام

قانون اصالح موادي از قانون صدور چک  2هاي مقرر در تبصرة الحاقی به ماده خسارت و هزینه آیا مراد از موضوع استفسار:
الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات هاي دادرسی، حقّهاي الزم از قبیل هزینهخسارات و هزینهۀ ، کلی1376مصوب 

باشد که مقررات بانکی است یا مبناي آن عرف می ،محاسبه خساراتباشد؟ در این صورت مبناي خیر تأدیه و امثال آن میأت
 نماید.ق نسبت به استخراج خسارات اقدام میرُکارشناسی یا سایر طُ ۀقاضی به استناد نظری

 تبصرة در مذکور »…هاي واردشده خسارات و هزینه ۀکلی«ماده واحده: منظور از عبارت  نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
خسارات صلحت نظام، م تشخیص مجمع 10/3/1376 مصوب چک صدور قانون از موادي اصالح قانون 2 ماده به الحاقی

که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  تا زمان وصول آن از تاریخ چک خیر تأدیه بر مبناي نرخ تورمأت
 است. هاي قانونیالوکاله بر اساس تعرفهحقّو  دادرسی ۀهزینو  اعالم شده

وجه نقد  یهلَعحالٌدر بانک م معادل مبلغ مذکور در تاریخ مندرج در آنچک باید  ةصادرکنند :)1382 (اصالحی 3 ةماد
داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور 

یا  عدم مطابقت امضای تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورت
در متن هرگاه  از پرداخت وجه چک خودداري نماید. امثال آنو  اختالف در مندرجات چکیا  خوردگی در متن چکقلم

 به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. بانکذکر شده باشد،  شرطی براي پرداخت چک

 قابل وصول از بانک خواهد بود. پس از تاریخ مذکورا یو  در تاریح مندرج در آنچک فقط  :)1382 مکرر (الحاقی 3 ةماد
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بنا بر  مکلف است بانکپرداخت نگردد،  2تی از علل مندرج در ماده هرگاه وجه چک به علّ: )1397 (اصالحی 4 ةماد
ثبت نماید و با دریافت کد  یکپارچه بانک مرکزي ۀسامانبودن آن را در پرداختفوراً غیرقابل چک ةدرخواست دارند

ت یا علّاي که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، رهگیري و درج آن در گواهینامه
 فاقد کد رهگیري و فاقد ۀ. به گواهینامو به متقاضی تسلیم نماید امضاء و مهر و آن را صریحاً قیدرا  علل عدم پرداخت

 شود.ی و ثبتی ترتیب اثر داده نمییمهر شخص حقوقی در مراجع قضا

 نمونه امضاي موجود در بانکبا  امضاي صادرکنندهباید مطابقت یا عدم مطابقت  [گواهینامۀ عدم پرداخت] برگ مزبوردر 
 دومِ ۀچک، فوراً نسخ ةصادرکنند داري) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطالعِ(در حدود عرف بانک

این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و 
 چک نیز قید گردد. ةنشانی کامل دارند

 نشدنی:وظایف بانک نسبت به چک پرداخت

  در این مورد تفاوتی ندارد که شودسامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی قید در  باید چک بودِن پرداختغیرقابل، دارندۀ چک به درخواسِت .
 عدم پرداخت ناشی از چه امری بوده است.

 ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن بانک مکلف است با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه
 ید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.ذکر شده باشد، عّلت یا علل عدم پرداخت را صریحًا ق

  ،کننده با نمونه امضای موجود در بانک (در مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر بانک مکلف است در گواهینامۀ عدم پرداخت
 داری) را گواهی کند.حدود عرف بانک

 قانون  ٥) که ماده ١٣٩٧( اصالح قانون صدور چکقانون  ٣به استناد مادۀ  .عدم پرداخت، باید دارای کد رهگیری باشد ۀگواهینام
عدم پرداخت در مراجع ثبتی و قضایی معتبر نیست؛ به  ۀدر صورت فقدان کد رهگیری، گواهینامرو اصالح کرده:  کصدور چ

 اجرائیه نمود.توان به استناد آن از ادارۀ ثبت، برای وصول وجه چک، درخواست صدور عبارتی دیگر یعنی نمی
 ای از این گواهی عدم پرداخت را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند.بانک باید نسخه 

 

باشد، به تقاضای  کمتر از مبلغ چک چک نزد بانک ۀموجودی حساب صادرکننددر صورتی که  :)۱۳۹۷(اصالحی  ۵ ۀماد
شده پشت با قید مبلغ دریافتچک بپردازد و دارنده  ۀموجودی در حساب را به دارند چک بانک مکلف است مبلِغ  ۀدارند

یکپارچه  ۀکسری مبلغ چک را در سامان فوراً  چک ۀبه درخواست دارند بنا. بانک مکلف است چک، آن را به بانک تسلیم نماید
ا مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی ای ببانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه

 شود.ی و ثبتی ترتیب اثر داده نمییتحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضا

بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین  ۀگواهیناممحل محسوب و ، بینسبت به مبلغی که پرداخت نگردیدهچک مزبور 
 را برای صاحب حساب ارسال نماید. مذکور در ماده قبل ۀاعالمیرد این ماده نیز بانک مکلف است . در موشوداصل چک می

 وظایف بانک در صورت کسر موجودی حساب:
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 در صورتی که بخشی از مبلغ چک در حساب موجود باشد و با کسر موجودی حساب مواجه شویم، باید:

  و  شودو اصل چک از دارندۀ چک دریافت  شوددر صورتی که دارندۀ چک درخواست کند، مبلغ موجود در حساب، به او پرداخت
 شود.شود و در سامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی قید میصادر می گواهی عدم پرداختنسبت به کسری موجودی 

  ّت بزند و یا اینکه مبلغ موجود در حساب را دریافت و نسبت به مبلغ برگش ر است بین اینکه چک را نسبت به کّل دارندۀ چک مخی
 مندرج، چک را برگشت بزند. مبلِغ  مابقِی 

 

یکپارچه بانک مرکزی، این  ۀبودن یا کسری مبلغ چک در سامانپرداخت غیرقابِل  بعد از ثبِت : )۱۳۹۷مکرر (الحاقی  ۵ماده 
 ۀدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیها و مؤسسات اعتباری اطالع میسامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک

عمال إها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب بانک
 نمایند:

 دم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ع -الف

ق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا متعلّ  های بانکی و هر مبلِغ ها و کارتحساب ۀیکلّ  وجوِه  مسدودکردِن  -ب
 مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛

 های ارزی یا ریالی؛نامهیالت بانکی یا صدور ضمانتعدم پرداخت هرگونه تسه -ج

 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. -د

ه به با توّج  ٢های اقتصادیدر خصوص بنگاه »د«و  »ج«، »الف«های مذکور در بندهای عمال محرومیتإچنانچه  :۱ ۀتبصر 
 به تشخیص شورای تأمین استانشود،  استان مربوطموجب اخالل در امنیت اقتصادی شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی 

اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان  ۀنام. آیین٣آیدبه حالت تعلیق در می ت یک سالبه مّد موارد مذکور 

                                           
عداد . ت١د: باشن حداقل باید دارای یکی از شرایط زیرمکرر قانون صدور چک  ٥ ۀماد١ ۀتبصر  ییاجرا نامۀیینآطبق های اقتصادی بنگاه ٢ 

میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت . ٢؛ نفر و بیشتر باشد ۱۰۰پرداختی  ۀبیم ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حّق  ۱۲کارکنان بنگاه در 
مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و  ۀنامآیین ۲ل موضوع ماده های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اوّ یدی طبق آخرین صورتاصلی تول

اصالحی قانون  ۹۵های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده روش
میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب . ٣؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد - ۱۳۹۴مصوب  -یم های مستقمالیات

) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران، بیش از یک میلیون (
اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسالمی یا دارای  -تبصره .انده شده باشداقتصادی کشور بازگرد ۀچرخ

ای (سیستمی) برقرار نامه نخواهند بود. این شرط صرفًا پس از ایجاد امکان استعالم سامانهحکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین
 خواهد بود.

صرفًا سه سال  یهر بنگاه اقتصادو  قابل تمدید نخواهد بود تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادیشده برای در نظر گرفته ۀسالت یکّد م ٣ 
 را خواهد داشت. یدمزبور امکان ثبت درخواست جد سالهیکمدت  یپس از انقضا
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پیشنهاد مشترک وزارت  شدن این قانون بهاالجراءت سه ماه از الزمتولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مّد 
 رسد.امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می

صادر شود،  از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به وکالت یا نمایندگیدر صورتی که چک  :۲ ۀتبصر 
 ِی یقضا گردد مگر اینکه در مرجِع عمال میإاقدامات موضوع این ماده عالوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز 

ها مکلفند به هنگام . بانکاو است بعدِی  ۀمستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایند عدم پرداخت اثبات نمایدصالح 
 ۀعدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینام ۀصدور گواهینام

 درج نمایند. مذکور

و به صورت  بانک مرکزی اعالم کند تا فوراً  ۀیکپارچ ۀدر هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامان :۳ ۀتبصر 
 برخط از چک رفع سوءاثر شود:

بانک مکلف ین صورت درخواست مسدودی که در ا ۀیه و ارائلَ َع حاٌل جاری نزد بانک ُم  چک به حساِب  مبلِغ  کسرِی  واریزِ  ـ الف
مبلغ  واریزِ  ،ت سه روزت یک سال، ظرف مّد چک و حداکثر به مّد  ۀدارند ۀکردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعاست ضمن مسدود 

 چک برساند. ۀدارند بخش و قابل استناد به اطالِع ای اطمینانرا به شیوه

 یه؛لَ َع حاٌل الشه چک به بانک مُ  ۀارائ ـ ب

دولتی یا  حقوقِی  رسمی از شخِص  ۀچک یا نام ۀشده در دفاتر اسناد رسمی) از دارندرسمی (تنظیم ۀنامرضایت ۀارائ ـ ج
 چک؛ ۀدارند غیردولتِی  عمومِی 

 صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ذی ی یا ثبتِی یقضا رسمی از مرجِع  ۀنام ۀارائ ـ د

 صاحب حساب در خصوص چک؛ ۀی مبنی بر برائت ذمیحکم قضا ۀارائ ـ ـه

عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در  ۀسال از تاریخ صدور گواهینامت سهسپری شدن مّد  ـ و
 خصوص چک توسط دارنده.

های آن باشد، این قانون و تبصره ۱۴عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده  ۀچنانچه صدور گواهینام :۴ تبصرۀ
 وءاثر محسوب نخواهد شد.س

سسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ؤبانک یا م: ۵ ۀتبصر 
 های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.ماده و تبصره

 ه است. در این مورد نکات ذیل قابل توّج  نشدنی یا دارای کسر موجویپرداخت موارد تنبیهی برای صادرکنندۀ چِک کنندۀ مادۀ فوق بیان
 است:
 .این موارد تنبیهی تا رفع سوءأثر از چک پابرجاست 
 :این موارد تنبیهی به شرح ذیل هستند 
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 ؛عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید •
 یا بانک نزد عنوان هر تحت که صادرکننده به متعلق مبلغ هر و بانکی هایکارت و هاحساب ۀکلی وجوهِ  دِن نمومسدود •

 مرکزی؛ بانک سوی از اعالمی ترتیب به چک مبلغ کسری میزان به دارد اعتباری مؤسسه
 ریالی؛ یا ارزی هاینامهضمانت صدور یا بانکی تسهیالت هرگونه پرداخت عدم •
 .ریالی یا ارزی اسنادی اعتبار گشایش عدم •

  که صادرکننده به متعلق مبلغ هر و بانکی هایکارت و هاحساب ۀکلی وجوه مسدودنمودن« غیر از موردِ اجرای موارد تنبیهی فوق 
ممکن است » مرکزی بانک سوی از اعالمی ترتیب به چک مبلغ کسری میزان به دارد اعتباری مؤسسه یا بانک نزد عنوان هر تحت

 سال به حالت تعلیق درآید.ت یکبه مّد های اقتصادی، بنگاهخصوص  به تشخیص شورای تأمین استان در
 در مورد شخِص حقیقِی نماینده یا وکیل نیز دامات تنبیهی فوقاق ،مانند مدیر شرکت مایندهدر فرض صدور چک توسط وکیل یا ن 

 شود؛ مگر ثابت کند عدم پرداخت منتسب به او نیست.إعمال می
  شود و إقدامات أثر تلقی نمیباشد، سوء پرداخت توسط صاحب حسابدستور عدم در صورتی که گواهینامۀ عدم پرداخت به دلیل

 خواهد شد.تنبیهی فوق إعمال 
  ِمسدود شود، به  ها و مؤسسات اعتباریدر نزد بانکچک  مبلِغ  کسرِی  های برگشتی باید به میزاِن چک صادرکنندگاِن  اینکه وجوه

 رسد وفق اصالحات جدید،به نظر می. شودچک تلقی  اعتباریهای صادره بر عهدۀ مؤسسات دستور پرداختاین معنا نیست که 
 قابل صدور دانسته شده است. بانکچک فقط بر عهدۀ 

 إعمال نخواهد شد: إقدامات تنبیهی فوقخواهد شد و در نتیجه  ثرارفع سوءبرگشتی  در موارد ذیل از چِک ثر: رفع سوءا

  روز واریز مبلغ را به  ٣(بانک باید ظرف  دارندۀ چک یا نهایتًا سپری شدن یک سال مسدودی آن تا برداشِت واریز کسری موجودی و
 دارندۀ چک اطالع دهد.)

 ارائۀ الشۀ چک به بانک 
 ؛عمومی غیردولتییا  دولتی نامۀ محضری رسمی یا نامۀ رسمی شخص حقوقِی رضایت 
 حکم قضایی مبنی بر برائت ذمۀ صاحب حساب؛ 
  ور گواهینامۀ عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری.سال از تاریخ صد ٣سپری شدن 

و بدون آنکه چِک آنها نیز چک ها شوند های مالی و اعتباری بدون آنکه مشمول امتیازات بانکقانون صدور چک مؤسسه نکته: طبق
اند از جمله تکلیف ثبت در سامانۀ قرار گرفتهاصطالحی محسوب شود و امتیازاِت چک را داشته باشد مشمول تکالیف قانون صدور چک 

  ها و ...صیاد، مسدودکردن حساب

چک  ۀصدور یکپارچ ۀسامان، صرفًا از طریق دسته چک به مشتریان خود ۀبرای ارائها مکلفند بانک ):۱۳۹۷ (اصالحی ۶ دۀما
ت متقاضی با استعالم از سامانه نظام اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصا (صیاد) نزد بانک مرکزی

ملی  ۀسنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانهویت
های تولیدی طرح و تسریع در اجرای طرح هایهزینهقانون تسهیل اعطای تسهیالت و کاهش « ۵اعتبارسنجی موضوع ماده 
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قانون « ١ماده  ۲۱د ندی اعتباری از مؤسسات موضوع بنبیا رتبه ٤»۵/۴/۱۳۸۶ها مصوب مالی و کارایی بانکو افزایش منابع 
اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز  ٥»١/٩/١٣٨٤بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

از زمان دریافت  ت اعتبار چکحداکثر مّد دهد. اختصاص می اعتبار تمّد و  شناسه یکتامتقاضی را محاسبه و به هر برگه چک 
شوند. ضوابط ت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مّد سال است و چکسه دسته چک

انند هویت صاحب محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک م ۀاین ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحو
شود االجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میسال پس از الزمحساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک

 رسد.و به تصویب شورای پول و اعتبار می

بارسنجی یا ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطالعات مورد نیاز اعت): بانک۱۳۹۷ (الحاقی ۱ ۀتبصر 
 باشند.اطالعات صحیح و کامل می ۀدهند، مکلف به ارائبندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میرتبه

دار، بانک مرکزی وعده پرداخِت  به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزارِ  ):۱۳۹۷ (الحاقی ۲ۀ تبصر 
شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت االجراءمکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزم

اندازی نماید تا بدون نیاز به برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه چک موردی
ن فراهم معیّ  نفعاِن ندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذیباعتبارسنجی، رتبه

شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج 
 چک موردیدسته چک، صدور چک جدید و استفاده از مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت  ۵در بندهای الف تا د ماده 

 باشد.می

دریافت دسته چکی غیرمتناسب با های متقلبانه مبادرت به هر شخصی که با توسل به شیوه ):۱۳۹۷ (الحاقی ۳ ۀتبصر 
، چکدریافت دسته ت سه سال از ، به مّد دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایدکرده یا  اوضاع مالی و اعتباری خود

شود و در محکوم می جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمیبه  ومحروم  استفاده از چک موردیو  صدور چک جدید
آن جرم محکوم  صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازاِت 

 شود.می

 چک:سنجی متقاضیان برای اعطای دسته اعتبار 

 کنندتنظیم و صادر  صیادباید طبق سامانۀ  را هاتمام دسته چک هابانک در این ماده مقرر شده است که. 
 شود.اختصاص داده می ایشناسۀ ویژهو  ت اعتبارمّد  به هر برگ چکها از طریق اعتبارسنجی صادر شده و این دسته چک 

                                           
کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک نون با ایجاد و بهسال از تاریخ تصویب این قادولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک٤ 

گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات های مشاور مالی و سرمایهبندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروهجامع اطالعات، رتبه
 تسهیل و تسریع اعطاء تسهیالت بانکی را فراهم نماید. ۀتضمین اعتبار، زمین

گردانان، مشاوران گران، بازار کارگزاران/معامله توان به کارگزاران،نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می منظور٥ 
های های پردازش اطالعات مالی، شرکتگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهبندی، صندوقگذاری، مؤسسات رتبهسرمایه

 های بازنشستگی اشاره کرد.صندوق تأمین سرمایه و
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  هایی که شود. مجموع مبالغ چکداده می صیدسته چکی با اعتبار مشّخ دسته چک، به آنها  متقاضیاِن  ه به اعتبارسنجِی با توّج
، این صیادسامانۀ  ،تواند از سقف اعتبار مزبور بیشتر باشد، در غیر این صورتاند، نمیصادرکنندگان صادر کرده و هنوز پرداخت نشده

 شناسد.چک را به رسمیت نمی
  یا اش متناسب نباشد دسته چکی دریافت کنه با اوضاع مالی و اعتباری این ماده، اگر شخصی به شکل متقلبانه ٣طبق تبصرۀ

 شود:های زیر محکوم میدیگر را تسهیل کند، به مجازات شخِص  نامتناسِب  دسته چِک  دریافِت 
 شود.می محروم چک موردیو  صدور چک جدیدو  دریافت دسته چکتا سه سال از  ـ 
 باشد. برای أعمالش قابل تصور شدیدتری مگر مجازاِت ال) یر  ١٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠ال تا یر  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠(بیش از  ۵جزای نقدی درجۀ  ـ 
   شود.ها قید میبر روی چک ت اعتباراین مّد ت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک، سه سال است، همچنین حداکثر مّد 
 صدور چک نیستند. مزایای قانون ت اعتبار باشد، مشمولپس از مّد  مندرج بر روی آنها ِت هایی که مّد چک 
 رسد و تا دستورالعمل این ماده ظرف یک سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می ،طبق قسمت اخیر ماده

 کنند.های رایج فعلی از احکام چک تبعیت میقبل از آن، همان چک

 تند قابل صدور است.چک موردی برای اشخاصی که دارای دسته چک نیسموردی:  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 موار تا زمانی که وجه آن پرداخت نشده، مشمول  موردی، موجودی کافی در حساب نباشد چِک  وجِه  برای پرداخِت  در صورتی که

تواند دسته چک دریافت کند یا چک موردی دیگری یا هر نوع ثر) است و همچنین شخص نمیتنبیهی مندرج در مادۀ قبل (سوءا
 چک دیگری صادر کند.

  شوداجرا می نیز یدربارۀ چک موردسایر احکام چک، مانند صدور اجرائیه، ضمانت، مسؤولیت تضامنی و غیره. 
 وعده.است، نه بی دارهای وعدهپرداختی برای طبق نِصّ مادۀ فوق، چک مورد 
 .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

 شش ماه محکوم خواهد شد.چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر  -الف

سال حبس محکوم ماه تا یکچنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش -ب
 خواهد شد.

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن  -ج
های بالمحل نموده باشد چک اقدام به صدور چک صادرکننده کهه مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی چک بدسته

 ها مالک عمل خواهد بود.مجموع مبالغ مندرج در متون چک
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 ربوی ۀهای بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا بهر چک ثابت شودشامل مواردی که  این مجازات ):۱۳۸۲ (الحاقی تبصرۀ
 .باشدنمی، دهصادرش

مشمول  از لحاظ کیفری باشند شده صادرهای خارج از کشور بانک ۀعهد در ایرانهایی که چک ):۱۳۷۲ (اصالحی ۸ ۀماد
 مقررات این قانون خواهند بود.

به موافقت  یابه دارنده آن پرداخته  نقداً ، وجه چک را قبل از تاریخ شکایت کیفری چک ۀصادرکنندصورتی که  : در۹مادۀ 
فراهم نماید قابل تعقیب  یهلَ َع حاٌل موجبات پرداخت آن را در بانک ُم  یاشاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد 

و به محض  حساب صادرکننده را مسدود نماید تا میزان وجه چکدر مورد اخیر بانک مذکور مکلف است  کیفری نیست.
 بپردازد. دارنده و تسلیم چک وجه آن را ۀعمراج

در مبادرت به صدور چک نماید عمل وی  بودن حساب بانکی خودبا علم به بستههر کس ): ۱۳۷۲ (اصالحی ۱۰ ۀماد
 ،شدهتعیین محکوم خواهد شد و مجازاِت  ۷حداکثر مجازات مندرج در ماده خواهد بود و به  محلحکم صدور چک بی

 خواهد بود. غیرقابل تعلیق

تا شش ماه از چک  ۀو در صورتی که دارند قابل تعقیب نیست چک ۀبدون شکایت دارندجرایم مذکور در این قانون  :۱۱دۀ ما
 شکایت ننماید ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید تاریخ صدور چک

 (مرور زمان خاص) .شکایت کیفری نخواهد داشت دیگر حّق 

 .لین بار چک را به بانک ارائه داده استشخصی است که برای اوّ چک در این ماده  ۀمنظور از دارند

 ۀبه محض مراجعها مکلفند کرده است، بانک مراجعهلین بار برای وصول چک به بانک برای تشخیص این که چه کسی اوّ 
 کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. هویت ،چک ۀدارند

مگر آنکه انتقال قهری  شکایت کیفری نخواهد داشت حّق  کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده
 .باشد

شکایت  حّق  و شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند ۀچک را به وسیلچک بخواهد  ۀدر صورتی که دارند
 هرِ در َظ  مذکور شخِص  نمایندگِی  با تصریِح باید هویت و نشانی خود را ، بودن چک محفوظ باشدمحلکیفری او در صورت بی

شکایت  کند و حّق صادر می به نام صاحب چکرا  ۵و  ۴مذکور در ماده  ۀاعالمی بانک صورت [این] درو  چک قید نماید
 کیفری وی محفوظ خواهد بود.

حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری ا ی دهدچک را به دیگری انتقال شاکی هرگاه بعد از شکایت کیفری،  :تبصره
 (قرار موقوفی تعقیب) تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. واگذار نماید

 چک و خسارِت  وجِه  ،متهماینکه  یاو  شاکی گذشت نماید، قبل از صدور حکم قطعیهرگاه  ):۱۳۸۲ (اصالحی ۱۲ ۀماد
چک به بانک) را  ۀموجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائ یا آن پرداخت کند ۀبه دارند نقداً را  تأدیه تأخیر

صادر خواهد کرد.  [تعقیب] قرار موقوفیمرجع رسیدگی  ثبت تودیع نماید دادگستری یا اجراءِ  در صندوِق  یا فراهم کند
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رسیدگی و حکم  مورد مطالبهدادگاه نسبت به سایر خسارت مانع از آن نیست که  صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری
 .صادر کند

به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و  یهلَ َع محکوٌم اینکه  یاو  شاکی گذشت کند ،پس از صدور حکم قطعیهرگاه 
[قرار موقوفی اجرا صادر  شوداجرای حکم موقوف می و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید تأدیه تأخیرخسارات 

فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور  یهلَ َع محکوٌم و  شود]می
 دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

قانون اصالح موادی  ۲قانون الحاق یک تبصره به ماده «احتساب آن بر مبنای  ۀمیزان خسارات و نحو ):۱۳۸۲ تبصره (الحاقی
(این تبصره، در باال توضیح داده  خواهد بود. )مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۶٫۳٫۱۰مصوب ( »کاز قانون صدور چ

 شد)

 کیفری نیست: تعقیبقابل  چک ۀصادرکننددر موارد زیر  ):۱۳۸۲ (اصالحی ۱۳ ۀماد

 داده شده باشد. ءسفید امضا چک ثابت شوددر صورتی که   ـ الف

 .ق شرطی شده باشدبه تحّق منوط  وصول وجه آن در متن چکهرگاه   ـ ب

 .بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است قید شده باشد که چک در متن چکچنانچه   ـ ج

بابت تضمین انجام معامله یا چک  ق شرطی بودهمنوط به تحّق  وصول وجه آنکه  ثابت شود بدون قید در متن چکهرگاه   ـ د
 .یا تعهدی است

 تاریخ مندرج در متن چکمقدم بر  تاریخ واقعی صدور چک یاصادر شده و  بدون تاریخدر صورتی که ثابت شود چک   ـ ـه
 باشد.

 

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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یا  سرقتیا  مفقود با تصریح به اینکه چک قانونی آنها مقامقائمیا  ذینفعیا  چک ۀصادرکنند ):۱۳۷۲ (اصالحی ۱۴ مادۀ
دستور عدم پرداخت  کتباً تواند تحصیل گردیده می جرائم دیگرییا  امانت خیانت دریا  کالهبرداریشده یا از طریق  جعل

 ۀدر صورت ارائو  خودداری خواهد کرد از پرداخت وجه آن دستوردهندهپس از احراز هویت را به بانک بدهد. بانک  وجه چک
 نماید.صادر و تسلیم می شدهاعالمت با ذکر علّ را  گواهی عدم پرداخت بانک چک

خالف ادعایی که موجب عدم پرداخت و هرگاه  علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند تواندمی چک ۀدارند
چک  ۀخسارات وارده به دارند ۀبه پرداخت کلی این قانون ۷عالوه بر مجازات مقرر در ماده  دستوردهنده ثابت گردد شده

 محکوم خواهد شد.

شده یا چک به او  ظهرنویسییا  صادرنفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او ذی ):۱۳۷۶ (اصالحی ۱ رۀتبص
 واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

تعیین تکلیف آن در مرجع تا بانک مکلف است وجه چک را  شودمطابق این ماده صادر می دستور عدم پرداختدر موردی که 
 مسدودی نگهداری نماید. در حساِب  راف دستوردهندهانص یا رسیدگی

شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر  پس از اعالم به بانک مکلف استدستوردهنده  ):۱۳۷۲ (الحاقی ۲ ۀتبصر 
(یعنی  پس از انقضا مدت مذکور در غیر این صورت گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید یک هفتهت ظرف مّد 

 کند.وجه آن را پرداخت می چک ۀبه تقاضای دارندموجودی  بانک از محّل  بعد از اتمام یک هفته)

 صادرکننده بانِک مگر آنکه  توان متوقف نمودنمیرا  مسافرتیو  شدهتضمینهای چک پرداخِت  ):۱۳۷۶ (الحاقی ۳ ۀتبصر 
شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر  چک راجع به ۀدارند نماید. در این مورد نیز حّق  عای جعلاّد نسبت به آن 

 محفوظ خواهد بود. ۱۴ماده 

 .مطالبه نماید رسیدگی مرجِع  کیفرِی  در دادگاهِ  ضرر و زیان خود راو  وجه چکتواند چک می ۀدارند :۱۵ ۀماد

فوری و ، شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ۀکلیرسیدگی به  :۱۶ دۀما
 به عمل خواهد آمد. خارج از نوبت

مگر خالف این امر ثابت  شاکی از شکایت است آن و انصراِف  وجِه  دلیل پرداخِت  وجود چک در دست صادرکننده :۱۷ۀ ماد
 گردد.

ه اتهام طبق از متهمان در صورت توّج  جرائم مربوط به چک بالمحل،[به] کننده مرجع رسیدگی :)۱۳۷۲(اصالحی  ۱۸ ۀماد
 ۲۸٫۶٫۱۳۷۸مصوب  ـهای عمومی و انقالب (در امور کیفری) دادگاه آیین دادرسیقانون  ۱۳۴در ماده ضوابط مقرر 

 ۀنام(اعم از وجه نقد یا ضمانت وثیقهیا  کفالت تأمیِن حسب مورد یکی از قرارهای  ـ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی
 نماید.بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می
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سخ شده اما ) نَ ١٣٩٤(با آخرین اصالحاِت  ١٣٩٢به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ٧٨نکته: قانوِن آییِن دادرسِی کیفرِی سال 
فقط یک از دو قراِر تواند صادر کند در چک خواد بگه: از ده قراِر تأمینی که بازپرس میمی ١٨ماده  مهم نیست چراکه ،سخخیلی در اینجا این نَ 

  قابل صدور است.» یرمنقولمال منقول و غ یا یبانک ۀنامضمانت ،اعم از وجه نقدأخذ وثیقه «و » الکفالهأخذ کفیل با تعیین وجه«

صادر شده  اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب نمایندگی از طرفیا  وکالتبه در صورتی که چک : ۱۹ۀ ماد
ول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن ؤمس متضامناً  صاحب امضاو  چک ۀصادرکنندباشد، 

مگر اینکه  کیفری خواهد داشت مسؤولیتطبق مقررات این قانون  چک ۀامضاکنندشود. به عالوه علیه هر دو نفر صادر می
کسی که  این صورتکه در  ،بعدی او است ۀمستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندثابت نماید که عدم پرداخت 

 ول خواهد بود.مسؤموجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری 

 
به قوت خود باقی کماکان  [مثًال قانون تجارت] طبق قوانین و مقررات مربوط نویسان چکولیت مدنی پشتؤمس : ۲۰ ۀماد

 .است

 صادر کردهمحل چک بی باریککه بیش از های جاری اشخاصی را حساب ۀها مکلفند کلیبانک ):۱۳۷۲ (اصالحی ۲۱ ۀماد
 بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد و

های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم با تجمیع اطالعات گواهینامه مرکزی مکلف استبانک  :)۱۳۹۷(اصالحی  ۱ ۀتبصر 
و  اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک ها و مؤسساِت بانک برخِط  دسترسِی  امکاِن یکپارچه خود،  ۀدر سامان چک ۀدربار 

ایجاد نماید.  ی عدالتملّ  ۀثبتی از طریق شبکی و یهای عدم پرداخت را برای مراجع قضاامکان استعالم گواهینامههمچنین 
ه و بِ مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوٌم  بانِک  برخِط  دسترسِی  امکاِن  قضائیه نیز مکلف است ۀقو

عدم  ۀاین قانون به همراه گواهینام ۱۴دعاوی مطروحه طبق ماده و  های برگشتیچک ۀصادرشده دربار  قطعِی  همچنین آراِی 
 فراهم نماید. های مالیسجل محکومیت ۀرداخت مربوط را از طریق سامانپ

پاسخ به استعالمات  ۀضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحو :)۱۳۷۲(الحاقی  ۲ ۀتبصر 
اسالمی ایران تنظیم و به ماه توسط بانک مرکزی جمهوری ت سهای خواهد بود که ظرف مّد نامهها به موجب آیینبانک

 رسد.ت دولت میأتصویب هی

ِ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

.داشتاصوًال امضاء کنندۀ چک طبق مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد

یاسابحصاحبعملبهمستندپرداختعدمکهنمایدثابتامضاء کنندگاناگر
شدهختپرداعدمموجبکهکسیصورتایندرکهاوست،بعدینمایندۀیاوکیل

بودخواهدمسؤولکیفرینظراز
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شدن این قانون در مورد االجراءت دو سال پس از الزمظرف مّد  بانک مرکزی مکلف است ):۱۳۹۷ مکرر (الحاقی ۲۱ ۀماد
چک ، از دریافت دسته چک و صدور دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشدهیا  هبِ معسر از پرداخت محکوٌم ، ورشکسته اشخاِص 

 چک ۀصادرکنند آخرین وضعیِت  استعالِم  صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکاِن  ۀجدید در سامان
را صرفًا برای کسانی  نشدههای تسویهمیزان تعهدات چکو  سال اخیر چک برگشتی در سه ۀسابق، سقف اعتبار مجازشامل 

مستلزم ثبت هویت  صدور هر برگه چکمذکور به نحوی خواهد بود که  ۀامانکه قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. س
یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص  ۀبرای شناس تاریخ مندرج در چکو  مبلغ، دارنده

پذیر باشد. مبلغ آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان ۀدیگر توسط دارنده تا قبل از تسوی
 بیشتر باشد. نشدههای تسویهتعهدات چکو  سقف اعتبار مجاز چک نباید از اختالِف 

چک صرفًا در  ۀشوند، تسویشدن این قانون صادر میاالجراءهایی که پس از گذشت دو سال از الزمدر مورد چک :۱ ۀتبصر 
استعالم از سامانه  بر اساسچک  ِی ینها ۀدارند و در وجِه  تاریخ مندرج در سامانهو  مبلغطبق  چک (چکاوک) ۀتسوی ۀسامان

ها ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک صیاد ۀدر سامانآنها  که مالکیِت صیاد انجام خواهد شد و در صورتی
 در وجه حامل ممنوع است و ثبِت  چک نویسِی پشتو  صدورمکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، 

باشد،  هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور. چکخواهد بود چک نویسیپشتجایگزین صیاد  ۀچک در سامان انتقاِل 
 باشد.تابع قانون زمان صدور می

 رفِع  برگشتِی  دارای چِک یا  هبِ محکوٌم  معسر از پرداخِت ، ورشکسته های این ماده در مورد اشخاِص ممنوعیت :۲ ۀتبصر 
نیز مجری  کنندکه به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می نشدهسوءاثر 
 است.

 بینی شده است.پیش صیادای به نام سامانۀ ای رایانهچک، سامانه ِی ظهرنویسو صدور در این ماده برای : صیادسامانۀ 

 :صیادعملکرد سامانۀ 

  اند و اشخاصی که چک برگشتی صادر کردهیا  هبِ محکوٌم پرداخت معسر از ، ورشکستهسال نام اشخاص  ٢بانک مرکزی باید ظرف
صدور چک جدید در و  دریافت دسته چک توسط آنهادرج کرده و از  صیاددر سامانۀ  را نشده استهنوز رفع سوءأثر 

 جلوگیری نماید. استفاده از چک موردیو  صیادسامانۀ 
  بر آن حاکم است. این ماده داللت بر آن ندارد  با رعایت قواعد ورشکستگیچکی صادر کنند، احکام چک  اشخاص ورشکستهاگر

صدور چک نیست؛ بلکه داللت بر آن دارد قانون تابع احکام  ِبهاز پرداخت محکوٌم  صادره توسط اشخاص ورشکسته یا معسر که چِک 
 ها نباید به ایشان دسته چک بدهند.که بانک

 به  هایی که به وکالت صادر شده نیز مجری است. برای مثال اگر شخصی به وکالت یاممنوعیت مندرج در مادۀ فوق، دربارۀ چک
شود و درج می صیادکند و آن چک منتهی به عدم پرداخت شود، نام آن وکیل یا مدیر در سامانۀ  امضاءعنوان مدیر شرکت، چک 

 شوند.ممنوع می صدور هرگونه چکیا  صدور چک موردییا  گرفتن دسته چکآنها از 
  و  سال اخیر ٣سابقۀ چک برگشتی ظرف و  اعتبارسقف ، شامل امکان استعالم آخرین وضعّیت صادرکنندۀ چکبانک مرکزی باید

 فراهم کند. برای کسانی که قصد دریافت چک را دارندرا صرفًا  نشدهیهتسومیزان تعهدات 
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   در  شناسۀ ویژۀ (یکتا) آن چکهمراه با  نام دارندۀ آن چکو  تاریخ مندرج در چکو  مبلغصدور هر برگ مشروط به آن است که
 خواهد بود. سند تعهدآور مدنیدرج نشود، آن چک به منزلۀ یک  صیادصورتی که صدور چک در سامانۀ  در درج شود. صیادسامانۀ 

  پذیر است.برای همان شناسۀ یکتا امکان ثبت هویت شخصی جدیدانتقال چک قبل از تسویۀ آن با 
  هایی چک مبالغبیشتر باشد. به عبارت دیگر، مجموع  نشده یهتسوهای تعهدات چکو  سقف اعتبار مجاز مبلغ چک نباید از اختالِف

تواند از سقف اند، نمیکند و هنوز پرداخت نشدهدرج می صیادکند و در سامانۀ های خود صادر میکه یک شخص از دسته چک
 که در سامانۀ اعتبارسنجی برای او در نظر گرفته شده است، بیشتر باشد. اعتباری

 شود. تسویۀ آنها طبق مبلغ و از این قانون صادر خواهد شد، در سامانۀ تسویۀ چک (چکاوک) تسویه میسال  ٢هایی که بعد از چک
 درج شده است. صیادو در وجه دارندۀ نهایی است که نام او به عنوان دارنده در سامانۀ  صیادتاریخ مندرج در سامانۀ 

   ثبت نشده باشد، آن چک مشمول قانون  صیادارندۀ چک در سامانۀ د سال از تاریخ اجرای این قانون، مالکیِت  ٢اگر بعد از گذشت
محسوب  سند تعهدآور مدنیها باید از پرداخت آن خودداری کنند؛ در غیر این صورت، این چک یک صدور چک نیست و بانک

 شود و تابع احکام قانون صدور چک نیست.می
  ،ممنوع است. چک در وجه حامل ِی سظهرنویو  صدوربعد از تشکیل این سامانه توسط بانک مرکزی 
  شود؛ بنابراین بعد از تشکیل سامانۀ مذکور، انتقال چک نیازمند جایگزین ظهرنویسی چک می صیادثبت انتقال چک در سامانۀ

 شود.یه در سامانه انجام میإلَ قٌل تمن خصاِت شم درِج  امضاء و ظهرنویسی در پشت چک نیست؛ بلکه صرفًا به موجِب 
 باشند.تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میهایی که چک 

 

 اقامتگاِه  یهلَ َع حاٌل آخرین نشانی متهم در بانک ُم ، دسترسی حاصل نشود متهمدر صورتی که به  :)۱۳۸۲(اصالحی  ۲۲ ۀماد
نشانی یا  نشانی بانکی درهرگاه متهم حسب مورد  آید.شود و هرگونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل میاو محسوب می قانونِی 
شود و رسیدگی ابالغ اوراق تلقی می ۀمور به منزلأگواهی م ی وجود نداشته باشدچنین محلّ یا  شناخته نشود شدهتعیین

 وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.به  بدون لزوم احضار متهمبه متهم 

صدور اجرائیه نسبت به 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  وکیل طبق تعرفه قانونی ۀالوکالحّق کسری مبلغ چک و 

 اجرائیه صادر نماید. هر دویا  صادرکننده، صاحب حساب حسب مورد علیِه 

 ق شرطی نشده باشد؛در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحّق  ـ الف

 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ـ ب

 های آن صادر نشده باشد.این قانون و تبصره ۱۴عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده  ۀگواهینام ـ ج

چک ترتیبی برای  ۀده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارند تظرف مّد  مکلف استصادرکننده 
حسب درخواست دارنده، اجرای احکام  این صورتپرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر 
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به مورد اجراء گذاشته و نسبت به » ٢٣/٣/١٣٩٤های مالی مصوب محکومیت ۀقانون نحو«دادگستری، اجرائیه را طبق 
 نماید.استیفای مبلغ چک اقدام می

مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا اگر صادرکننده یا قائم
د شد؛ مگر در جریان عملیات اجرائی نخواه خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از

وارد گردد که در این صورت با أخذ  ناپذیرجبرانقوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر  ی ظِنّ یمواردی که مرجع قضا
نکه شده مستند به سند رسمی باشد یا ای. در صورتی که دلیل ارائهنمایدمیصادر  قرار توقف عملیات اجراییتأمین مناسب، 
، توقف را قابل قبول بداند شدهارائه دالیِل  ییمرجع قضاچک بوده و  مفقودشدِن  عِی قانونی مّد  مقاِم قائمصادرکننده یا 

 عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

برای چک در نظر گرفته است و آن، این است که دارندۀ چک  مزیت جدیدیقانون  در این مادهصدور اجرائیه برای وصول وجه چک: 
 نماید. درخواست صدور اجرائیه از دادگاه صالح ،در دادگاه به جای طرح دعواتواند برای وصول وجه چک می

 شیوۀ درخواست صدور اجرائیه:

  بدون نیاز به ، الوکالۀ وکیلحّق و  وجه چکی وصول برا دادگاهکند که درخواست می با رجوع به دادگاه صالحدارندۀ چک
 ، اجرائیه صادر کند و وجه چک را وصول کند.رسیدگی قضایی و بدون نیاز به صدور حکم

 االجراء و طرز الزم یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهینآئ«وفق  عالوه بر اجرای مادۀ فوقاالجراء است و چک، سنِد عادِی الزم
را  اجراء یبرا یهصدور اجرائ یتقابل )۱۳۹۸با اصالحات  یهقضائ ۀقو یسرئ ۱۳۸۷مصوب ( »یاجرائ یاتاز عمل یتبه شکا یدگیرس

 دارد. از طریق ثبتی
  دادگاه  یا ، دادگاه صالح برای صدور اجرائیه، همان دادگاه صالح برای اصل دعوا است؛ یعنی٦٨٨طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ

دادگاه  یا )انجام تعهد دادگاه محّل ( یهلَ عَ حاٌل دادگاه محِلّ وقوع شعبۀ مُ  یا (محّل اقامت خوانده) صادرکنندۀ چک محِلّ اقامِت 
 .)قرارداد یاوقوع عقد  محّل ( محِلّ صدور چک

 توان از این روش بهره ، نمیخسارت تأخیر تأدیهشود. برای دریافت صادر می الوکالۀ وکیلحّق و  کسری مبلغ چکرائیه نسبت به اج
 برد و باید اقدام به طرح دعوا نمود.

  قابل وصول است. الوکالۀ مرحلۀ اجراحّق الوکالۀ وکیل، معادل روش، حّق در این 
  شود.صادر نمی ظهرنویسو  ضامنشود، به عبارتی دیگر علیه صادر می فقط علیه صاحب حساباجرائیه 
  قابل  به نحو تضامن علیه هر دویا  صادرکنندهیا  صاحب حسابدر مواردی که چک به نمایندگی صادر شده است، اجرائیه علیه

 صدور است.
  منوط به آن است کهصدور اجرائیه برای وصول وجه چک: 

 صادر نشده باشد. به صورت مشروط یا بابت تضمینـ در متن چک، چک 
 نباشد. دستور عدم پرداخت از جانب صادرکنندهـ دلیل برگشت خوردن چک، 

   مالی را معرفی نماید که اجرای یا  دارنده را جلب کند موافقِت یا  مبلغ را بپردازد هروز از ابالغ اجرائی ١٠ظرف صادرکنندۀ چک باید
نسبت به او قابل اجرا است؛ یعنی دارندۀ چک  های مالیقانون اجرای نحوۀ محکومیت. در غیر این صورت حکم را میسر کند

 را داشته باشد. الخروجی اوممنوعو  جلب او، موال اودرخواست توقیف اتواند می
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  عای پرداخت وجه چک و عدم ادّ یا  امضای خود را در چک جعلی بداندیا  بابت تضمین یا امانت بدانداگر صادرکننده، چک را
، مگر نیست ءع جریان اجرامان این اقامۀ دعوای صادرکنندهتواند برای ابطال اجرائیه، اقامۀ دعوا نماید. ، میمدیونیت داشته باشد

، با أخذ تأمین مناسبکه در این صورت  ناپذیری به او وارد شوداز اجرای سند ضرر جبرانیا  مرجع قضایی ظِنّ قوی پیدا کندآنکه 
 شود.صادر می قرار توقف عملیات اجرائی

 .به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد 
  شود.توقف عملیات اجرائی صادر میدر دو حالت بدون أخذ تأمین، قرار 

 ، مستند به سند رسمی باشد.ادعای صادرکنندۀ چک برای ابطال اجرائیهـ 
 .مرجع قضایی دالیل او را قابل قبول بداند وباشد  شدن چکعی مفقودمّد ـ صادرکنندۀ چک 

  اند، نیز صادر شده این قانون ویبهایی که قبل از تاریخ تصنسبت به چکبا توجه به عموم و اطالق این ماده، این امتیاز
 استفاده است.قابل

 

اعم از  ها یا مؤسسات اعتباریبانکبرای  هر یک از تکالیف مقرر در این قانوندر صورت تخلف از  ):۱۳۹۷ (الحاقی ۲۴ مادۀ
ه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به حسب مورد با توّج  مسؤول شعبه مربوطو  کارمند خاطیدولتی و غیردولتی، 

شوند که رسیدگی به این محکوم می» ٧/٩/١٣٧٢قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب « ۹های مقرر در ماده مجازات
 تخلفات در صالحیت بانک مرکزی است.

 
 :چک صادرکنندۀطرح شکایت کیفری علیه : چک پیگیرِی  ِل اوّ  طریِق 

مطرح نماید. نکات  صدور چک بالمحلشکایت کیفری به جرم  صادرکنندهعلیه  تواندمیدر صورت عدم پرداخت وجه چک  دارندۀ چک
 از قرار ذیل است: موردتوجه

 :ماهه رعایت شده باشد یعنی ٦ور چک برای طرح شکایت کیفری بایستی مواعد صد انونق ١١ماده مستندًا به  .١
 .باشدنموده  اخذ گواهی عدم پرداخت ،ماه از تاریخ صدور چک ٦ ظرفدر : بایستی دارنده اوالً 

 طرح نموده باشد. شکایت کیفری، ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت ٦ظرف  یتیسثانیًا: دارندۀ چک با
 االشعار طرح شکایت کیفری منتفی است.صورت عدم رعایت یکی از مواعد فوقدر 

.چک ق ١٩ماده  بههرگاه چک به وکالت صادر گردد و یا به نمایندگی صادر شود و یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک نمایند. مستندًا  .٢
 یعنی امضاءکننده خواهد بود. صادرکننده ِه متوّج  کیفری مسؤولیت

 صادرکننده، از حیث پرداخت وجه چکبه صدور چک کند  مبادرتگی صادر شود و یا مدیران شرکت چک به وکالت یا نمایند  هرگاه .٣
 تضامنی دارند. مسؤولیت شرکتبا  مدیران یا و موکلبا  وکیلیعنی  صاحب حساببا 
چکی به وکالت یا نمایندگی صادر شود و یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک نمایند چنانچه به دالیلی مثًال عدم رعایت مواعد  هرگاه: سؤال

در  معتقدندتضامنی حکم فرماست؟ برخی  مسؤولیت از حیث پرداخت وجه چکماهه، چک فاقد جنبه کیفری باشد آیا در این صورت باز  ٦
یعنی موکل یا (تضامنی حاکم نیست و پرداخت وجه چک به عهدۀ صاحب حساب  مسؤولیتموارد که چک فاقد جنبۀ کیفری است  قبیلاین 

.تجارت چک یک حکم استثنایی است و ق ١٩یلی این امر آن است که حکم مقرر در ماده لندارند. د  مسؤولیتیر یو وکیل یا مد )شرکت است
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ۀ کیفری نیز باشد. اگر چک فاقد جنبۀ کیفری باشد مثل جنبۀ کیفری نیز باشد. اگر چک فاقد جنبمنصرف به موردی است که چک دارای 
مورد است و  برحسبپرداخت آن بر عهدۀ موکل و یا شرکت  مسؤولیتکه منجر به عدم تأدیه گردیده است  ایسفتهبرات یا سفته است. برات و 

و  اجراییه ...«گفته: قانون صدور چک  ١٩عالوه بر اینکه در خوِد ماده  چون است ضعیف ،این نظر ؛نخواهند داشت مسؤولیتیوکیل و مدیر 
به قانون صدور چک  ٩٧که در سال  مکرر ٥مادۀ  ٢تبصرۀ در  ،...»شود یصادر م هر دو نفر یهبر اساس تضامن عل یانحکم ضرر و ز 

صادر  یحقوق یا یقیاز طرف صاحب حساب اعم از شخص حق یندگینما یاکه چک به وکالت  یدر صورت«الحاق شده است اینگونه آمده است: 
صالح اثبات  یدر مرجع قضائ ینکهمگر ا گرددیعمال مإ یزن یندهنما یا یلعالوه بر صاحب حساب، در مورد وک ماده یناقدامات موضوع اشود، 

عدم پرداخت،  ۀینامها مکلفند به هنگام صدور گواهبانکاو است.  ِی بعد  ۀیندنما یا یلوک یاعدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب  یدنما
 ».یندمذکور درج نما ۀینامدر گواه یزرا ن یندهصادر شده باشد، مشخصات نما یندگیکه چک به نما یدر صورت

درخواست  از دوایر اجرای ثبت توانمیی هایچکدر مورد  همچنین آن بانک است. یِه لَ عَ دارای جنبۀ کیفری هستند که محاٌل  هایچک .٤
آن بانک باشد زیرا هم  یِه لَ عَ حاٌل مُ صدور چک است که  انونچکی مشمول ق بنابراین ؛آن بانک باشد یِه لَ عَ حاٌل مُ صدور اجراییه نمود که 

چک محتمل است هر  یِه لَ عَ حاٌل مُ صدور چک است اما مطابق ق.تجارت انون بودن آن منبعث از قءاالجراالزموصف کیفری چک و هم 
مشمول ق.صدور  الحسنهقرض هایصندوقو  اعتباریمالی و  مؤسسات بر عهدۀصادره  هایچکشخص حقیقی یا حقوقی باشد. پس 

 چک نیستند اما مشمول ق.تجارت هستند.
شکایت کیفری طرح  تواننمی نویسعلیه ضامن و ظهر است و  پذیرامکان صادرکنندهفقط علیه بالمحل  شکایت کیفری در مورد چِک  .٥

 کرد.
 .اندشدهق.چک احصاء  ١٣در ماده  باشدنمیکیفری  تعقیبقابلچک  صادرکنندۀمواردی که  .٦
نسبت  صادرکنندهمتوقف نمود مگر آنکه بانک  تواننمیو مسافرتی را  شدهتضمین هایچک .چک پرداخِت ق ١٤ماده  ٣مطابق تبصرۀ  .٧

 عای جعل نماید.به آن ادّ 
توانند طرح کنند، اما شکایت کیفری می همه علیه همهدهنده و طرِف دعوا محدودیتی ندارد یعنی دعوای حقوقی از حیِث دادخواست .٨

؛ به عبارت بهتر، دارندۀ سندی که اّولین بار به بانک )یکی علیه یکی( تواند طرح شکایت کند آن هم فقط علیِه یکیفقط یکی می
تواند علیه یکی یعنی فقط ) میاست» گواهی عدم پرداخت«مالِک نهایی به نامش صادر شده (مراجعه کرده و گواهِی عدِم پرداخت 

 یه.إلَ چه دارندۀ چک چه منتقٌل  توانند متقاضِی اجرائیه باشندخالف اجرائیۀ ثبتی که همه می، شکایت کیفری مطرح کند بر صادرکننده
 

 :٦یثبتاز طریق  اقدام :طریق دوم پیگیری چک
 یدگیاالجراء و طرز رسالزم یمفاد اسناد رسم یاجرا ۀنامینآئ«ی به موجب از طریق ثبت در صورت عدم پرداخت وجه چک تواندمیدارندۀ چک 

 از قرار ذیل است: هموردتوّج نماید. نکات  صادرکنندهصدور اجراییه علیه  تدرخواس »یاجرائ یاتاز عمل یتبه شکا

                                           
رئیس قوۀ قضائیه با اصالحات  ۱۳۸۷االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی (مصوب نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمین قسمت بر مبنای آیینا ٦ 

 تغییر نموده است. بر مبنای همین تغییرات، جزوه بروزرسانی شده است. ٦/١٢/١٣٩٨نامه در بروزرسانی شده است. این آیین )۱۳۹۸

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

۱۰۸ 
 

 
مواردی که  ... در ]یا در حکم رسمی مانند چک[ مفاد اسناد رسمی درخواست اجرای«نامۀ فوق: به موجِب آخرین اصالحاِت آیین .١

. نحوه پذیرش و اقدام گیردمیصورت  از طریق دفترخانه اسناد رسمی باشدمی اجرای ثبت ۀادار یا  ثبت محل ۀصدور اجراییه بر عهد
 ».ای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسیدنامهنسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه

پس از احراز شـرایط قـانونی صـدور اجرائیـه و احـراز هویـت و صـالحیت  سردفتر«): ١٣٩٨(اصالحی شده نامۀ ذکر یینآ ٥مطابق مادۀ  .٢
اقدام، مدارک و مستندات مربوط را بـه سـند الکترونیکـی  اجرا ۀسامان، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطالعات در کنندهدرخواست

ارسال و اصول مـدارک و  اجرای ثبت محلۀ ادار ساعت از طریق سامانه مذکور، به  ۴۸صادره حداکثر ظرف  ۀتبدیل و بانضمام اجرایی
هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف  :۱تبصره .ی نمایدمستندات را ضبط و بایگان

 صـدور اجراییـه فقـط نسـبت بـه تعهـداِت  :۲تبصـره .اسـتعالم و کسـب تکلیـف نمایـد ثبـت محـلساعت با طرح صریح اشـکال، از ۲۴
 ».باشد و اجرای آن در صالحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر استاالجرا منجزًا قید شده الزم ای که در سندِ شدهحال

یـا  مفـاد آن را بـه موقـع اجـراء بگـذارد ظـرف ده روزباید  متعهد از تاریخ ابالغ اجرائیه): «١٣٩٨شده (اصالحی نامۀ یادآیین ٢١ مادۀ وفق .٣
ندانـد بایـد  اجرای مفاد اجرائیهاگر خود را قادر به  .دگردانَ مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر یا  ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد

ت مـذکور . بـدهکاری کـه در مـّد اگر مالی ندارد صریحًا اعالم کند ورا به مسئول اجراء بدهد  صورت جامع دارائی خودظرف همان مدت 
تبصـره:  .بـدهی خـود گـردد آن را بپـردازد قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسـمتی از

های متعهد از طریق نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکیادارات اجرای ثبت مکلفند بالفاصله 
اقدام نمایند. مقررات این ماده ها که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، های اطالعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهبانک

 ».شود، نخواهد بودمانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی می
 نامۀ به موضوع چک اختصاص داده شده است:آیین ١٩٣تا  ١٨٣از مادۀ  .٤

ه بـه َلـمتعهٌد  اقامـِت  محـّل  یـا چک در آن محل واقع شده ۀکنندصادر حساِب  طرِف  که بانِک  یمحلّ چک از  یـ درخواست اجرا۱۸۳ماده
مصدق  یفتوکپو  اصل ینچنو هم یهمخصوص صدور اجرائ ۀتقاضانام مکلف است بستانکار ،یهصدور اجرائ یبرا. آیدیعمل م

اصـل چـک را ممهـور بـه مهـر . دفترخانـه یـدارائـه نما یهاجرائ یرشمسئول پذ رسمیاسناد  ۀدفترخانرا به  آن یبرگشت یچک و گواه
 .نمایدیاجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد م یرش(پذ

کـه در  تهـران یاسـناد رسـم یهادفترخانـهدر  خـارج از کشـور یرانـیا یهـاصادره از شـعب بانـک یهاچک یـ درخواست اجرا۱تبصره
 به عمل خواهد آمد. گردد،یم نیّ سازمان ثبت مع ۀنامیوهش

الزم االجراسند

صدورقابلدادگاهازحکمصدوربدونکهرسمی ايسند
طلبرسمیِسندمثلباشدسندمدلولِاجراءبراياجرائیه

صدورقابلدادگاهازحکمصدوربدونکهعادي ايسند
چکمثلباشدسندمدلولِاجراءبراياجرائیه
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صـورت،  یـن. در ایدالزم را از اداره ثبت درخواست نما یگواه ،ضمن اعالم انصراف تواندیم چک ۀدارند ،یهاز صدور اجرائـ پس ۲تبصره
 )۱۳۹۸ ی. (اصالحگرددیپرونده مختومه مو  وصول االجراء برابر مقرراتابالغ شده باشد، حّق  یهاگر اجرائ

 دارد. یهصدور اجرائ مانده حّق یچک نسبت به باق ۀاز مبلغ آن بدون محل باشد، دارند یـ هرگاه چک نسبت به قسمت۱۸۴ ماده
 موکول به رفع تعارض از همان بانک است. یهصدور اجرائمتعدد و متعارض از بانک صادر گردد  هایینامهـ هرگاه گواه۱۸۵ ماده
مطالب مذکور در  ینو همچن شودیدر متن چک نوشته م…  به عنوان بابت یکه گاه یمورد مطالب چک در ۀصادرکنند یـ دعو ۱۸۶ ماده

در  یـهقابـل صـدور اجرائمرقـوم در چـک  وجـهِ و فقـط  باشدینم یدگیقابل رسدر اداره ثبت  یسمورد ظهرنو ظهر چک در
 .باشدیاداره ثبت م

از وصـول وجـه چـک  یبـرا یـهمانع درخواست صدور اجرائ داریتبه مقامات صالح محلیب چِک  ۀصادرکنند یِه اعالم جرم علـ ۱۸۷ ماده
 صادر شود. یباره از طرف مقامات قضائ یندر ا یدستور  ینکهنخواهد بود مگر ا اداره ثبت یقطر 

 ینچنـو هم صدور چـک را دارد که حّق  یکس یچک با امضا یرز  یعدم مطابقت امضا علِت  بهـ اگر عدم پرداخت وجه چک ۱۸۸ ماده
 .صادر نخواهد شد یهدر اداره ثبت اجرائ باشد یاشخاص حقوقفقدان مهر در 

 یسـیبـه نـام او ظهرنو یـا یـدهدر وجه او صادر گردچک که  یدارد اعم است از کس یهصدور اجرائ یتقاضا چک که حّق  ۀـ دارند۱۸۹ ماده
 .در وجه حامل) یهامورد چک حامل چک (در یا شده
متضـامنًا  صـاحب حسـابو  چـک ۀصـادرکنندشده باشد  از طرف حساب صادر یندگینما یا وکالتکه چک به  یصورت ـ در۱۹۰ ماده

 .شودیآنها براساس تضامن صادر م یهعل یهبستانکار اجرائ یمسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضا
نسـبت بـه مبلـغ  امضاءکننده یهعل یهاز آنان باشد اجرائ یاحد  یصاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضا که یـ در موارد۱۹۱ ماده
 .گرددیصادر م چک
 صادر خواهد شد. یدپس از سررس یهاجرائ داروعده یهاچکمورد  ـ در۱۹۲ ماده
مطالبه استرداد الشـه چـک را  یاجرائ یاتعمل یبضمن اعالم انصراف از تعق تواندیم دارنده چک چک یهپس از صدور اجرائـ  ۱۹۳ ماده

 پرونده مختومه محسوب است. مورد یندر ابپردازد و  یداالجرا را باابالغ شده باشد، حّق  یهصورت اگر اجرائ ینا بکند در
 اجرای چک ممکننمود. پس علیه ظهرنویسان و ضامنین درخواست  اجرای چکدرخواست  توانصادرکننده میفقط علیه  یثبت از طریق .٥

 نیست.
چک سند  کهاینرغم است. علی و عادی مختص به برخی اسناد رسمی دادگاه، بدون مراجعه به یاقدام به صدور اجراییه از طریق ثبت .٦

دستور به اجرای  ؛ به عبارت بهتر،رسمی را در مورد چک نیز جاری دانسته است االجرابودِن برخی از اسنادِ الزم ویژگِی رسمی نیست مقنن 
سند صادر  ۀکنندتنظیم حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفترِ  سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک)

 .شودمی
مراجعه شده مؤثر  یثبت مراجعچک چه زمانی برگشت خورده و در چه زمانی به  کهمواعد نیست یعنی این رعایت، نیازی به طریق ثبتیدر  .٧

 نیست.
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انک در عرف بانکداری تأیید شده اء موجود در بدر چک با نمونه امض س، باید مطابقت امضاء منعکیاز طریق ثبت اجرائیهبرای صدور  .٨
در چک نخورده باشد  صاحب حساب حقوقِی  ِص شخ هرِ مُ در صورتی هم که  .به طریق ثبتی اقدام کرد تواننمی ،صورتاین د. در غیر شاب

 .ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد ۀدر ادار 
و  صـادرکنندهعلیـه در شود یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک کنند اجراییه بـه نحـو تضـامن اچنانچه چک به وکالت یا نمایندگی ص .٩

اصـیل و  کنندهامضـاءاجرائیـه علیـه  (دارنـدۀ چـک) بسـتانکاربـه تقاضـای ؛ بـه عبـارت بهتـر، صاحب حسـاب صـادر خواهـد شـد
 .شوداساس تضامن صادر می بر حساب)(صاحب

 االجراالزمسند است. چک  سند رسمی در حکم. چک باشدمی سند تجاریاست. چک  سند عادینیست. چک  سند رسمیچک  .١٠
 .باشدمی

شود، ضمنًا شامل اجرائیه است که هزینۀ آن از حقوقی و کیفری بیشتر است ولی بعد از اجرا وصول می عشرِ هزینۀ اجرای ثبت، نیم .١١
 شود.الوکاله نمیخسارت تأخیر تأدیه و حّق 

پرداخت چه  کدام مسؤولیت هر نفر چک را امضاء کرده باشند ٤و همۀ  باشند مثًال چهار نفر باشند متعددچک  صادرکنندگان: اگر سؤال
اما نکتۀ مهم این است  رضی مطرح استعَ  متعددِ  مسؤولیِن چک هستند یعنی بحث  وجِه  چهارِم یکپرداخت  کدام مسؤول هرمبلغی را دارند؟ 

صادر  امضاءکننده نسبت به مبلغ چک یهعل یهاجرائ از آنان باشد یاحد  یچک با امضا وصاحبان حساب متعدد بوده  کهیدر مواردکه 
 .گرددیم

 :ق تقدیم دادخواستیدعوی تجاری از طر  اقامۀ :طریق سوم پیگیری چک
اقامۀ دعوی تجاری نماید مزایای اقامۀ دعوی  با تقدیم دادخواست نویسانظهر و  صادرکنندهاعم از  مسؤولین ۀهمعلیه  تواندمیدارندۀ چک 

 تجاری از 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 ٣١٧و  ٣١٥مستندًا به مواد  تاریخ صدور چکاز ماه  ٤روز یا  ٤٥روز یا  ١٥در ظرف  پرداختگواهی عدم  اخذ .١
 مورد. برحسبق.تجارت  ٣١٤و  ٢٨٧و  ٢٨٦مستندًا به مواد  گواهی عدم پرداخت اخذاز تاریخ ظرف یک سال یا دو سال در  اقامۀ دعوی .٢

 درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود. توانمیذیل  با سه استنادِ  چک: در مورد نکته
ماهه مقرر  ٦. در این صورت بایستی مواعد بدون تودیع خسارت احتمالی )١٣٩٤با اصالحات  ١٣٩٢(مصوب  ک.ق.آ.د ١٠٧مستندًا به ماده  -

البته استناد به این ماده صرفًا در مراجِع جزایی مورد  قانون صدور چک رعایت شده باشد یعنی چک باید دارای جنبه کیفری باشد. ١١در ماده 
ی ن تقاضا مبتنی. هرگاه ابخواهدان خود را از بازپرس ین ضرر و ز یتأم تواندیم یشاک«ک مقرر داشته:.د.آق. ١٠٧قبول است، چراکه مادۀ 

 ».... کندین خواسته صادر میقابل قبول باشد، بازپرس قرار تأم ۀبر ادل
در مورد چک، نظر قوی بر این است که با توّجه به  .م بدون تودیع خسارت احتمالی.ق.آ.د ١٠٨ق.تجارت و بند ج ماده  ٢٢٨ماده مستندًا به  -

اخذ باشد و دارندۀ چک در صورت می واخواست عدم تأدیه، جایگزین گواهی عدم پرداخترأی وحدت رویۀ ایجادشده که مقرر داشته در چک، 
مند باشد یعنی مطابق این نظر اگر دارندۀ چک بر تواند از مزایا بهرههمچنان می هماه ٤روزه یا  ٤٥روزه،  ١٥اعد گواهی عدم پرداخت در مو 

ماهه اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد همچنان  ٤روزه یا  ٤٥روزه یا  ١٥ق.ت در مواعد  ٣١٧و  ٣١٥حسب مورد مطابق مواد 
 ین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی را بنماید.تواند درخواست صدور قرار تأممی
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ق.ت عمل  ٣١٧و  ٣١٥(در صورتی که خواهان به وظایف قانونی مقرر در مواد  .با تودیع خسارت احتمالی .مق.آ.د ١٠٨دًا به بند د ماده مستن -
 نکرده باشد.)

 درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود. توانمیبا دو استناد ذیل  سفتهو  برات: در مورد نکته
منجر به اگر این دو سند در مورد برات و سفته  .بدون تودیع خسارت احتمالی م..آ.دق ١٠٨ق.تجارت و بند ج ماده  ٢٩٢مستندًا به ماده  -

، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع واخواست عدم تأدیه در خارج از مؤعد قانونی باشدو همچنین اگر  واخواست عدم تأدیه نشده باشد
تودیع خسارت احتمالی منوط به آن است که خواهان در مهلت قانونی ده خسارت احتمالی خواهد بود یعنی صدور قرار تأمین خواسته بدون 

 روزه واخواست عدم تأدیه را بعمل آورده باشد.
 .خسارت احتمالی با تودیع .مق.آ.د ١٠٨دًا به بند د ماده مستن -

 تواند دعوای حقوقی طرح کند؟: چه کسی میتست
 دارندۀ چکی که گواهِی عدم پرداخت به نام او صادر شده است. ×
 إلیه قرار گرفته است.دارندۀ چکی که با ظهرنویسی پس از صدور گواهی عدم پرداخت منتقٌل  ×
 دارندۀ سند است.دارندۀ چکی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت به واسطۀ ارث  ×
 همۀ موارد 

 : از طریق دادگاه صدور اجرائیه: م پیگیری چکریق چهار ط
گواهینامه عدم پرداخت، از  ۀتواند با ارائچک می ۀارندد«بدین شیوه بیان شده است:  ١٣٩٧قانون صدور چک اصالحی  ٢٣مادۀ این طریق در 
را درخواست نمایـد. دادگـاه مکلـف  تعرفه قانونی الوکاله وکیل طبقحّق و  کسری مبلغ چکرائیه نسبت به صدور اجدادگاه صالح 

در متن چک، وصـول وجـه  -الف :اجرائیه صادر نماید هر دویا  کنندهصادر ، صاحب حساباست در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه 
گواهینامـه  -ج انجام معامله یا تعهـدی اسـت؛در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین  -ب ق شرطی نشده باشد؛آن منوط به تحقّ 

مفقـود یـا  کنـداّدعـا می صـادرکننده یـا ذینفـعی کـه چک[های آن این قانون و تبصره ١٤عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 
 ».باشد صادر نشده ]سرقت یا جعل شده یا از طریق 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 چـک ترتیبـی بـرای «در این طریق 
، اجرای احکام دادگستریحسب درخواست دارنده،  ،صورتپرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این

ه مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چـک اقـدام ب ١٣٩٤های مالی مصوب محکومیت ۀ اجرایقانون نحوق طباجرائیه را 
 ».نمایدمی

تواند از دادگاه نیز تقاضای صدور اجراییه نماید؛ یعنی عالوه این مادۀ بیست و سه به نظِر مالکریمی مهّمه! به موجب این ماده دارندۀ چک می
باشد و از طریق مرجع ثبتی امکان صدور اجرائیه دارد از االجرا میقانون صدور چک، چک، سنِد عادِی در حکِم الزم ٢بر اینکه به موجب مادۀ 

الوکاله وجود دارد به شرط آنکه چک مربوطـه، چـک مشـروط یـا مقّیـد بابـت طریق دادگاه نیز امکان صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حّق 
 و یا چکی که مواجه با دستور عدم پرداخت شده نباشد. تضمین 

 

 برات:
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شرط  ٧ق.تجارت برای  ٢٢٦شرط دیگر را در مورد برات اعالم نموده است. در ماده  ٨ق.تجارت عالوه بر امضاء یا مهر برات دهنده  ٢٢٣ماده 
آن است که در صورت فقدان یکی از این شرایط، نوشته دیگر  شدهبینیپیشکرده است. ضمانت اجرای  بینیپیشاز این شرایط، ضمانت اجرا 

.تجارت ق ٢٢٣ماده  ١ق.تجارت در خصوص بند  ٢٢٦سند تجاری قلمداد نگردیده بلکه فقط یک سند عادی قلمداد خواهد شد. در ماده 
رح طمو دارندۀ برات  گیربراتو  کشبراتند بحث س باشد که در چند جای این امر آننشده است. شاید دلیل این  بینیپیشایی ضمانت اجر 

ق.تجارت آن است که در صورت فقدان یکی از شرایط،  ٢٢٦. از طرف دیگر در ماده باشدنمیشده و نیازی به درج این که نوشته برات است 
اگر نوشته فاقد مهر یا امضاء برات دهنده باشد  دانیممی آنکهحال. شودمینوشته، دیگر سند تجاری قلمداد نگردیده بلکه سند عادی قلمداد 

 قابلیت استناد ندارد.ای یعنی چنین نوشته شودمیبلکه حتی سند عادی هم قلمداد ن گرددنمیسند تجاری قلمداد  تنهانه
در  )اثر انگشت است ،از مهرمنظور ( .تجارت صدور برات را هم با مهر تنها تجویز کرده و هم با امضاء تنهاق ٢٢٣ در ماده قانونگذار نکته:
 نها تجویز نموده است.تبا امضاء  مهر تنها و هم اق.تجارت نیز مقنن صدور سفته را هم ب ٣٠٨ماده 
را فقط با امضاء تجویز نموده  صدور چکمقنن  است بلکه.تجارت صدور چک با مهر تنها تجویز نشده ق ٣١١در مورد چک در ماده  آنکهحال

 نتوانند مبادرت به صدور چک کنند. سوادبیافراد  خواستهمیاست. علت این امر آن است که چک دارای جنبۀ کیفری بوده و مقنن 
 پذیرامکانبرات است که آیا با مهر تنها ظهرنویسی  این سؤالدانسته است. حال  پذیرامضاء امکانق.تجارت ظهرنویسی برات را با  ٢٤٦نکته: 

.تجارت خلق یعنی صدور ق ٢٢٣در ماده  قانونگذار ازآنجاکهاین است که نظر اقوی  اما ؛معتقدند خیر ٢٤٦است یا خیر؟ برخی با توجه به ماده 
 نویسی آن نیز با مهر تنها صحیح خواهد بود.ظهر  اولیطریقبهاین سند تجاری را با مهر تنها تجویز نموده و 

 :)شرایط اساسی براتبرات ( گانههشتشرایط 
 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
که آیا برات دهنده در تاریخ صدور برات صالحیت صدور این سند تجاری را داشته یا خیر؟ برای  کندمیقید تاریخ صدور برات مشخص  اوالً 

 مثال ورشکسته یا محجور بوده است یا خیر؟
زمان صدور خود  قانون حاکم درتابع  حیث صدور از اسناد دانیممیزیرا  گرددمیحاکم بر قضیه مشخص  قانون تاریخ برات، از طریق ثانیًا:

 .باشندمی
ق.تجارت چنانچه در ظرف یک  ٢٧٤. برای مثال مستندًا به ماده شودمیثالثًا: از طریق صدور برات در برخی موارد مرور زمان دعوی مشخص 

رنویسان را ظه بر علیه اقامۀ دعویی به عمل نیامده باشد. دیگر دارندۀ برات حق ضتور برات اقدام مق، از تاریخ صدرؤیتسال در برات به 
 نخواهد داشت.

برات به وعده از تاریخ صدور برات  سررسیدیعنی در موردی که  شودمیبرات مشخص  سررسیدتاریخ صدور برات در برخی موارد  از طریقرابعًا: 
 .شودمی از طریق تاریخ برات مشخص سررسیدباشد تاریخ 

که تاریخ صدور برات و مبلغ برات بایستی به تمام حروف قید شود. حال اگر تاریخ صدور یا مبلغ برات ق.تجارت مقرر داشته  ٢٢٥: ماده سؤال
نشده است بنابراین برات  بینیپیشحکم این ماده ضمانت اجرایی برای  ازآنجاکهتی دارد؟ یعد تنها قید شود چنین براتی چه وضفقط به عد

 همچنان معتبر است.
 شرط سوم:
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را مردد بین  گیربرات تواننمی بنابراین ؛الزامًا باید شخص معین باشد گیربراتباشد یا شخص حقیقی.  حقوقی شخصاست  محتمل گیربرات
 محتمل است واحد باشد و محتمل است متعدد باشد. گیربراتچند نفر قرار داد. 

؟ پذیرش این امر در حقوق ایران مشکل است. در صورت جمع دو عنوان برات باشد گیربرات تواندمی حالدرعین: آیا خود برات دهنده سؤال
 سفته قلمداد نمود. توانمیرا  ایدر شخص واحد در صورت جمع سایر شرایط چنین نوشته گیربراتدهنده و 

نه  خواهد بودمتوجه اصیل  مسؤولیت صورت در این باشد. یا نمایندگیبه وکالت  .تق ٢٢٧ماده به  است مستند برات ممکن صدور :نکته
 نماینده.

 : تعیین مبلغ برات:شرط چهارم
نمود. اگر برات متضمن  غیرپولیدر برات تعهد به انجام سایر تعهدات  تواننمی بنابراین ؛برات الزامًا بایستی متضمن پرداخت وجه نقد باشد

 دیگر سند تجاری برات قلمداد نگردیده بلکه فقط یک سند عادی است. اینوشتهتعهد غیرپولی باشد چنین 
 ٦نمود زیرا مطابق ماده ات تعهد به پرداخت یک ارز خارجی در بر  تواننمی بنابراین ؛برات بایستی متضمن پرداخت وجه رایج کشور باشد

داد شده است. الزم به ذکر است اگر صدور برات ق قلممعامالت ارزهای خارجی جرم قاچا ١٣٧٤.نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ق
قید ارز خارجی در برات نخواهد داشت اما در این قبیل موارد محاکم به دلیل احترام به پول رایج کشور، حکم به  باشددارای منشاء خارجی 

 ریالی ارز خارجی خواهند داد. معادل
 : تعیین مکان تأدیه برات:شرط پنجم

 .دیگر باشدیا مکانی  گیربراتاست محل اقامت  محل پرداخت برات محتمل
شده در برات به جای دیگر تغییر دهد یا خیر؟ پاسخ این است که باید مکان تأدیه را از محّل تعیین تواندمیدر هنگام قبولی  گیربرات: آیا سؤال

بخواهد مکان تأدیه را در داخل همان شهر تغییر دهد مثًال محل پرداخت برات  گیربرات اینکهبین دو مورد قائل به تمایز شویم. مورد اول 
تأدیه را داخل شهر  نبرات، مکادر هنگام قبولی  تواندمیکه دفتر تجاری تاجر در بازار است تعیین شود. در این صورت تاجر  گیربراتاقامتگاه 

 یر دهد. این امر ایرادی ندارد.ان از دفتر تجاری خود مثًال به بانک طرف حساب خود تغیتهر 
 نیست. گر تغییر دهد. چنین تغییری پذیرفتهبخواهد محل پرداخت وجه برات را از تهران به یک شهر دی تاجر اینکهمورد دوم 

 برات: سررسیدتعیین  :شرط ششم
 ذیل باشد: تمحتمل است به یکی از چهار صور برات  سررسیدق.تجارت  ٢٤١مستندًا به ماده 

 رؤیتبه  .١
 رؤیتبه وعده از  .٢
 به تاریخ معین .٣
مثًال  شودمیدیگر سند تجاری قلمداد ن اینوشتهفوق باشد چنین  برات به غیر از چهار صورت سررسیدبه وعده از تاریخ صدور چنانچه  .٤

برف  دشبرات را روز با توان سررسیدنمیداد. همچنین  برات را تاریخ مسافرت وزیر امور خارجه فالن کشور به ایران قرار سررسید تواننمی
 و مواردی از این قبیل قرار داد.

 
 ق.تجارت: ٢٤٢تفسیر ماده 

آن مشخص نشده باشد زیرا  سررسیدنیست که  وعده اینبیز برات است. پس منظور مقنن ا رؤیتبرات به  در اینجا وعدهبیبرات  منظور از
 .شودمیمشخص نشده است سند تجاری قلمداد ن سررسید آنبراتی که  دانیممی

 : قید نام دارندۀ برات:شرط هفتم
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در وجه صادر شوند. برات الزامًا بایستی  نهم در وجه شخص معیّ و  هم در وجه حامل توانندمی برعکس سفته و چک که در هنگام صدور
که برات در وجه شخصی یعنی  درآوریمحامل  صورتبهیم برات را توانمیجه حامل صادر گردد. البته در و تواندنمیصادر شود و  شخص خاصی

دیگری قرار دهد در این صورت برات در وجه حامل درخواهد  رایتاء نماید و در اخضبرات را ام ،یهلَ اِ تقٌل نمُ  قید نامبدون او صادر شده چنانچه 
 تواندمیظهرنویسی کند  خواهدمی برای کسی که »ب«. در اینجا گیربرات: »ج«برات،  ۀ: دارند»ب«برات،  ۀصادرکنند: »الف«ال: آمد. مث

 نام او را قید نکند و فقط امضاء کند.
بدون امضاء آن را به دیگری منتقل کند و فایدۀ عملی این اقدام آن  تواندمیآن است که دارندۀ سند  حاملاسناد تجاری در وجه  ۀمزیت عمد

علیه او اقامۀ دعوی نمود. عیب این  تواننمیکه برات را امضاء نکرده است  ایدهندهانتقالوجه سند تأدیه نشود آن  سررسیداست که اگر در 
 صورت سرقت یا مفقود شدن اثبات مالکیت آن بسیار دشوار است. درنوع سند این است که 

 .باشدمیغیرقابل ظهرنویسی  شرط درجنویسی نمود ظهر  غیرقابلسند تجاری را  توانمی: تنها طریقی که نکته
چه  تجاری به دیگری منتقل شود علیرغم این شرط، سند باشد اما شدهدرجسند تجاری  سی تجاری درینوشرط غیرقابل ظهر  هرگاه: سؤال

 .شودمیانتقال، انتقال مدنی محسوب  آن بار است؟ ظهرنویسی تجاری باطل است و اثری بر
چنین براتی معتبر است  آیا. بحث است که داست که فاقد برخی مندرجات باش یتچیست؟ براء سفید امضاظور از برات سفید مهر یا ن: مسؤال

اجازۀ تکمیل مندرجات را گرفته باشد چنین  صادرکنندهاگر از باب وکالت باشد معتبر است یعنی اگر دارندۀ سند تجاری از  گویندمییا خیر؟ 
 براتی معتبر است.

 رات نسخه چندم است.: قید این که بشرط هشتم
نموده اما باید توجه داشت این ضمانت اجرا در مواردی  بینیپیش.تجارت مقنن برای این مورد نیز ضمانت اجرا ق ٢٢٦که در ماده  هرچند

است که برات در بیش از یک نسخه صادر شود پس از برات در یک نسخه صادر گردد قید که برات نسخه چندم است الزامی  اعمالقابل
 .باشدنمی

 دارد. گیربراتبرات عبارت است از طلب یا اعتباری که برات دهنده در نزد  محّل  برات: برات و تئوری محّل  محّل 
برات  محّل . اثر پذیرش تئوری شودمیبرات به دارندۀ برات منتقل  صادرکنندۀبرات از  صدور برات محّل  محضبه گویدمیتئوری محل برات 

برات ورشکسته شود، دیگر ادارۀ تصفیه یا  سررسید صادرکنندۀاما قبل از  گیربراتآن است که اگر پس از صدور برات و پس از قبولی آن توسط 
کند مراجعه  گیربراتلبه طلب منشاء صدور برات به تساوی حقوق بستانکاران برای مطا استناد اصلبه  تواندنمیبرات  صادرکنندۀمدیر تصفیۀ 

باید به جای یک بدهی دو بار  گیربراتاگر تئوری محل برات پذیرفته نشود  آنکهحالخواهد بود.  مسؤولفقط در قبال دارندۀ برات  گیربراتو 
دارندۀ  به دیگر باریکورشکسته به استناد اصل تساوی حقوق بستانکاران و  صادرکنندۀبه ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه  باریک پرداخت کند.

 استناد بودن ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری. غیرقابلبرات به استناد اصل 
برات یک تئوری فرانسوی است در هنگام تدوین کنوانسیون یکنواخت ژنو به دلیل اختالف کشورها پذیرش یا عدم پذیرش این  تئوری محّل 

خیر. برخی  الادر قوانین داخلی خود آن را بپذیرد و  شدتا هر کشوری که مایل باتئوری این امر جزو مواد اختیاری کنوانسیون قلمداد شد 
خود آن را ین داخلی خود آن نقوا درولی برخی کشورها که  اندپذیرفتهقوانین آن را  به موجبوق داخلی خود سه در حقنکشورها مثل فرا

 برات را پذیرفتند. نپذیرفته بودند در عمل خأل ناشی از عدم پذیرش این تئوری را احساس کردند لذا از طریق درج شرط در برات تئوری محّل 
 ل برات پذیرفته شده است یا خیر؟: آیا در حقوق ایران تئوری محسؤال

 این تئوری وجود ندارد. موردپذیرشنّص صریح در قوانین ایران در 
 تئوریاز  هاییرگهق.تجارت  ٢٧٤و  ٢٩٠این 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  تعهدات بوده اماایران مطلع از وجود تئوری محل برات  قانونگذارمحل برات بوده و بیانگر آن است که 
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بابت یک بدهی باید وجه برات را دو  گیربراتبنابراین در حقوق ایران  ؛اصل تساوی حقوق بستانکاران را به تئوری محل برات ترجیح داده است
ورشکسته. البته باید توجه داشت بابت یکی از این  صادرکنندۀبه ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیۀ  باریکبرات و  به دارندۀ باریکبار پرداخت کند. 

 ورشکسته شود. صادرکنندهداخل در صف غرمای  تواندمی گیربرات هاپرداخت
 شرایط قبولی برات:

 مفید باشد. تواندمیمقررات مدنی  به موجبقبولی برات بایستی به صورت کتبی باشد. پس قبولی شفاهی فقط  .١
 مقررات مدنی مؤثر خواهد بود. به موجبقبولی برات بایستی در خود برات به عمل آید. قبولی در سند جداگانه فقط  .٢
 .باشدنمی برای تحّقق قبولی صرف امضای قبول کننده کافی بوده و نیازی به درج عبارت دیگر .٣

تجارت بایستی آن ق. ٢٣٥نامبرده در ظرف چه مدتی باید آن را قبول یا نکول نماید؟ مستندًا به ماده  رگیبرات: از تاریخ ارائه برات به سؤال
 ساعت قبول یا نکول نماید. ٢٤را فورًا یا نهایتًا ظرف 

ا قبل از استرداد آن به دارنده برات، ام کردهآن را امضاء  گیرگیر نماید اگر براتبراتقبولی برات را تسلیم  اخذدارندۀ برات جهت  هرگاه: سؤال
 نکول شده؟ یا شودمیامضاء خود را خط بزند آیا چنین براتی قبول شده محسوب 

 آن را نکول شده قلمداد نمود: توانمی کنوانسیون یکنواخت ژنو آن را نکول شده قلمداد کرده است. در حقوق ایران نیز با دو دلیل ذیل
ق.مدنی برای ایجاد عمل حقوقی هم وجود قصد انشاء الزم است و هم ابراز قصد انشاء الزم است در فرض  ١٩١دلیل اول: با توجه به ماده 

ء قلمداد کرد. چون قبل از ابراز قصد انشاء امضاء خط خورده است لذا قبولی نشاامضاء را قصد انشاء و استرداد سند را ابراز قصد ا توانمیفوق 
 محقق نشده است.

پس از  گیربراتخوانند و رد قضیه فوق محتمل است و بعد آن را می کنندمیدلیل دوم: در عرف عوام جامعه، اشخاص اول اسناد را امضاء 
مقرر ق.تجارت که  ٢٣١اء را خط زده است. الزم به ذکر است ماده ضمو ا باشدنمی دهندهشده است که اصًال بدهکار به براتاء متوجه امض

 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؟داشته قبول
 موارد نکول برات:

 . این از مصادیق بارز نکول برات است.کنمنمیمحتمل است برات را صریحًا نکول نماید مثًال بنویسد قبول  گیربرات .١
گیر را پیدا کند باز از موارد . اگر دارندۀ برات نتواند براتشودمیحسوب ممحتمل است امتناع از قبول یا نکول نماید این نیز نکول  گیربرات .٢

 نکول برات است.
دود در ح گیربراتد توجه داشت در قبولی مشروط را به صورت مشروط قبول کند این نیز از موارد نکول برات است. بای گیربراتچنانچه  .٣

 است. مسؤولشرط 
 ق.تجارت) ٢٣٧تفسیر ماده ( مزایای اعتراض نکول

اعتراض نکول به عمل آورد. مزایای  تواندمیر برات را نکول کند دارندۀ یگمراجعه کند اگر برات گیربراتقبولی به  اخذچنانچه دارندۀ برای 
مطالبۀ ضامن نماید. اگر ضامن  آنهایعنی برات دهنده و ظهرنویسان مراجعه نموده و از  مسؤولینبه  تواندمیاعتراض نکول آن است که دارندۀ 

معرفی کردند مشکلی نخواهد بود ولی اگر ضامن معرفی نکنند برات مؤجل حال خواهد شد. بین حقوق ایران و کنوانسیون یکنواخت ژنو در 
تبدیل به برات حال  مؤجلیون یکنواخت ژنو با اعتراض نکول برات نکول یک تفاوت عمده وجود دارد. در کنوانسخصوص مزیت اعتراض 

 مسؤولینبه  تواندمیحال نخواهد شد بلکه پس از اعتراض نکول دارنده  مؤجلدر حقوق ایران با اعتراض نکول برات  آنکهحال شودمی
 فی نکردند برات حال خواهد شد.ر ضامن بخواهد اگر ضامن مع آنهامراجعه نموده از 

 .تجارت:ق ٢٣٨تفسیر ماده 
 ٢شماره  برات ١برات شماره 
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 صادرکننده: »د«آقای  : صادرکننده»الف«آقای 
 : دارنده»ه«آقای  آقای ب. دارنده

 گیربرات: »ج«آقای  گیربرات: »ج«آقای 
 ١٠/٩/٨٢: سررسید ١٠/٤/٨٢برات:  سررسید

 
وجه برات را  سررسیددر صورت  ١در برات شماره  گیربراتدر هر دو مورد یک نفر است و هر دو برات را قبول نموده است.  گیربراتمثال: 

مراجعه کند،  گیربراتبه  تواندمی ٢. متعاقب آن دارندۀ برات شماره آوردمیدر اینجا اعتراض عدم تأدیه به عمل  »ب«تأدیه نکرده است. آقای 
ضامن  گیربراتت که اگر سمورد این ماده بحث بر سر این ا در بدهد یا پرداخت وجه برات را به نحو دیگری تضمین کند.د ضامن یا بای گیربرات

نکرده است اما با وحدت  بینیپیشضمانت اجرایی را  ٢٣٨ت؟ ماده سندهد و یا پرداخت وجه برات را به نحو دیگری تضمین نکند تکلیف چی
گفت اگر ضامن ندهد و یا پرداخت وجه را به نحو دیگری تضمین نکند برات مؤجل تبدیل به برات حال  توانمیق.تجارت  ٢٧٣مالک از ماده 

 .شودمی
 مزایا اعتراض عدم تأدیه:

 .تجارت.ق ٢٩٢ماده  ق.آ.د.مدنی و ٠٨صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی مستندًا به مواد  -١
 از جمله ظهرنویسان. مسؤولیناقامۀ دعوی علیه همۀ  -٢

باشد و متعاقب آن اقامۀ دعوی نیز در  آمدهنکته: استفاده از مزایایی فوق منوط به آن است که اعتراض عدم تأدیه در موعد قانونی به عمل 
 باشد. آمدهموعد قانونی به عمل 

 اعتراض یا واخواست یا پروتست:
 اعتراض دو نوع است: .١

 واخواست نکول. -الف
 واخواست عدم تأدیه. -ب

 برات را قبول ننموده است. گیربراتواخواست نکول مختص برات است و نمایانگر آن است که  .٢
گواهی عدم پرداخت در چک  ١٣٦٩در سال  ایجادشدهواخواست عدم تأدیه مختص به برات و سفته است. با توجه به رأی وحدت رویه  .٣

 .باشدمییگزین واخواست عدم تأدیه جا
 واخواست باید به صورت کتبی باشد. .٤
 .آیدمیواخواست از طریق دادگستری به عمل  .٥
 مالک ما برای واخواست تاریخ ثبت آن در دفتر واخواست است نه ابالغ به طرف. .٦
 سررسیدروز، روز  ١٠است. باید توجه داشت در محاسبۀ  سررسیدروز از تاریخ  ١٠.تجارت ق ٢٨٠به ماده  مستنداً مهلت اعتراض عدم تأدیه  .٧

 .باشدمی ٢١/٤/٩٩باشد آخرین مهلت برای اعتراض عدم تأدیه  ١٠/٤/٩٩برات  سررسید. پس اگر شودمیو روز اقدام محاسبه ن
نکول کرد. الزم به ذکر است  اقدام به اعتراض توانمی سررسیدتا  بنابراین ؛مقنن در مورد اعتراض نکول مهلت خاصی را بیان نکرده است .٨

 .تجارت در ظرف یک سال از تاریخ صدور برات به عمل آید.ق ٢٧٤در مورد برات به وعده از رؤیت، درخواست قبولی باید مستندًا به ماده 
ابالغ به سایر مسؤولین الزامی  بنابراین ؛سفته صادرکنندهدر برات و به  گیربراتابالغ واخواست به متعهد اصلی الزامی است یعنی به  .٩

 نیست.
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) ٢٨٧-٢٨٦-٢٨٥-٢٨٤-٢٨٠ -٢٧٤( مواد .تجارت شامل همۀ مواعد مذکور درق ٢٩٠و  ٢٨٩: آیا منظور از مواعد در مواد سؤال
 یا خیر؟ باشدمی

ق.تجارت  ٢٩٠و  ٢٨٩مواعد مذکور در همه مواد است و برخی معتقد بودند مواعد مقرر در مواد  لبرخی محاکم معتقد بودند بله شام
عدم  اینکههیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر دوم را پذیرفت یعنی  نهایتاً  ق.تجارت نیست. ٢٨٤و  ٢٨٥شامل مواعد مذکور در مواد 

برای دارندۀ برات، رعایت  . بنابراینکندمیبه حقوق دارندۀ برات ایجاد ن یاخدشهروز  ١٠اعالم مراتب عدم تأدیه به ایادی ماقبل ظرف 
 ق.تجارت الزامی نیست. ٢٨٥و  ٢٨٤مواد 

شرط معافیت دارندۀ سند تجاری از اعتراض نکول یا اعتراض عدم تأدیه چه وضعیتی دارد؟ منظور این است که اگر شرط شود دارندۀ سند  .١٠
استفاده نماید این شروط چه وضعیتی دارند؟  آنهای ااعتراض نکول یا اعتراض عدم تأدیه به عمل آورد از مزای اینکهتجاری بدون 

دارند. برخی معتقدند به دلیل اصل حاکمیت اراده این شروط معتبر است اما نظر اقوی این است که به دلیل  نظراختالفحقوقدانان 
اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه دارای هزینۀ سنگین بوده و  دانیممیزیرا  اطل استمخالفت این شروط با نظم عمومی این شروط ب

 با انعقاد قرارداد خصوصی مانع وصول درآمد دولت شوند. توانندمیاین هزینه جزء درآمد دولت است. اشخاص ن
 مداخلۀ شخص ثالث در برات:

به تفصیل در این زمینه بحث خواهیم  در ذیلمداخلۀ شخص ثالث محتمل است یا برای قبولی برات باشد و یا برای پرداخت وجه برات که 
 کرد:
. این تأسیس حقوقی مختص به برات است زیرا بحث شودمیمداخلۀ شخص ثالث جهت قبولی که اصطالحًا شخص ثالث گفته  -الف

. قبولی آیدمیسند قابلیت اعمال دارد. قبولی شخص ثالث متعاقب نکول برات و متعاقب اعتراض نکول بعمل  فقط در این گیرقبولی برات
ذینفع  تواندنمی گیربراتباشد که محتمل است برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان باشد.  مسؤولینشخص ثالث بایستی به نفع یکی از 

به نفع او برات را قبول کند. قبولی ثالث بر  دکه برات را قبول نکرده است سمتی در برات ندارد که ثالث بتوان گیربراتد زیرا شقبولی ثالث با
 دو نوع است:

 قبولی ثالث با درج شرط در برات: .١
ر برات د شدهتعیین، برات را نکول کرد دارنده به شخص ثالث گیربراته اگر ک کندمییعنی برات دهنده در هنگام صدور برات شرط 

ان مراجعه نماید. قانون تجارت ایران اشاره به این نوع قبولی ثالث نکرده است اما کنوانسیون ژنو آن را پذیرفته است و به اعتقاد حقوقدان
 ایران اشکالی ندارد. در حقوقپذیرش این نوع قبولی ثالث 

شده مراجعه کند اگر تعیینقبولی به ثالث  اخذنکول برات جهت  در صورتصدور برات شرط شود که دارنده باید  در هنگام اگر :سؤال
ولی رجوع کند دارندۀ برات چه بق اخذمراجعه به ثالث جهت  در خصوصدارندۀ برات به این وظیفه خود گیر برات را نکول کند ولی اتبر 

 ؟ فقط مزایای اعتراض نکول را ازکدامهیچهر دو یا خواهد داد؟ مزایای اعتراض نکول یا مزایای اعتراض عدم تأدیه یا  از دستمزایایی را 
 دست خواهد داد. مزایای اعتراض عدم تأدیه برای دارندۀ محفوظ خواهند ماند.

 قبولی ثالث به ابتکار خود: .٢
برات 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. ٢٤٠و  ٢٣٩قبول نماید. مقررات این نوع قبولی ثالث در مواد  )ظهرنویسان
 گیربرات: »الف« آقای ل:امث

 برات صادرکننده: »ب«آقای 
 : ظهرنویس اول»ج«آقای 
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 : ظهرنویس دوم»د«آقای 
 : ظهرنویس سوم»ه«آقای 
 : ظهرنویس چهارم»و«آقای 
 : ظهرنویس پنجم»ز«آقای 
 : دارنده برات»ح«آقای 

به هر یک از  ٢٣٧مطابق ماده  تواندمیمراجعه کند و مواجه با نکول او شود  گیربراتقبولی به  اخذبرای  سررسیداگر دارنده قبل از 
و حال اگر ثالثی به نفع یکی از ظهرنویسان مثًال  شودمیضامن بخواهد. اگر بر فرض ندادند، برات حال  آنهاظهرنویسان رجوع کند و از 

 استفاده کند؟ ٢٣٧ی ماده ااز مزای تواندمیاین است که آیا دارنده همچنان  سؤالظهرنویس سوم (ه) مداخله کند 
همچنان  ینمسؤولق.تجارت حکایت از آن دارد که پس از قبولی ثالث باز مزایای ناشی از اعتراض نکول در قبال همۀ  ٢٤٠ظاهر ماده 

محفوظ است. پذیرش این نظریه به منزلۀ آن است که بگوییم تأسیس حقوقی ثالث عملی بیهوده است. برای پرهیز از این موارد بایستی 
شویم و لذا در  قائلرا به نحوی تفسیر کنیم که هم ظاهر ماده را تا حدی حفظ کنیم و هم به تأسیس حقوقی قبولی ثالث اثر  ٢٤٠ماده 

، اعتراض نکول به عمل آورد و متعاقب آن ثالثی گیربراتفوق باشد، اگر دارندۀ برات بعد از نکول  مسؤولینبراتی دارای  موردی که
از مزایای اعتراض نکول در قبال اشخاص  تواندمیمداخله نموده و به نفع ظهرنویس سوم (ه) برات را قبول کند باید گفت دارندۀ برات 

ضامن بخواهد و اگر ضامن ندارند برات نسبت به  آنهاظهرنویسان چهارم و پنجم) همچنان استفاده کند یعنی از (مابعد ذینفع قبولی ثالث 
حال خواهد شد اما این دارندۀ برات پس از قبولی ثالث دیگر حق رجوع به ذینفع قبولی ثالث و ایادی ماقبل او را جهت استفاده از  آنها

 مزایای اعتراض نکول نخواهد داشت.
و  پذیردنمیندۀ برات آن را ر ه نموده ولی داوردی است که ثالث جهت قبولی مداخل.تجارت منصرف به مق ٢٤٠ته: برخی معتقدند ماده نک

 از مزایای اعتراض نکول استفاده کند. تواندمیچون دارنده، مداخلۀ ثالث را جهت قبولی نپذیرفته، 
ق.تجارت بیان  ٢٧٣الی  ٢٧٠. مقررات پرداخت ثالث در مواد گرددمیمداخلۀ ثالث جهت پرداخت که از آن به پرداخت ثالث تعبیر  -ب

ق.تجارت ذینفع پرداخت شخص ثالث را برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان بیان نموده است. در این ماده  ٢٧٠شده است. مقنن در ماده 
پرداخت ثالث به نفع برات دهنده و یا یکی از ذینفع پرداخت ثالث نامی برده نشده است. علت این امر آن است که اگر به عنوان  گیربراتاز 

باشد  گیربراتاگر ذینفع پرداخت ثالث  آنکهحالحق رجوع به ذینفع و ایادی ماقبل را خواهد داشت.  کنندهپرداختظهرنویسان باشد ثالث 
ین سند تجاری است موضوع دیگر مشمول مقررات تجاری نیست بلکه بحث ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون ، مدیون اصلی اگیربراتچون 

 گیربرات، مأذون از ناحیه گیربراتبه نفع  کنندهپرداختکه در این فرض اگر ثالث  باشدمیق.مدنی مطرح  ٢٦٧در امور مدنی یعنی ماده 
 باشد حق مراجعه به ایشان را دارد و اال خیر.

 ق.تجارت: ٢٧١تفسیر ماده 
در برخی موارد درست است و در برخی موارد  قانونگذاراست بیان  تمام حقوق دارندۀ براتدارای  کنندهپرداختثالث  گویدمیاین ماده 

به عمل آورد،  اعتراض عدم تأدیهبرات  ۀت را تأدیه نکند و دارند، وجه براسررسیددر  گیربراتدرست نیست. برای مثال اگر در مثال قبل 
اقامۀ دعوی نموده و وجه برات را مطالبه کند. حال  ح ،و ،ه ،د ،ج یعنی آقایان الف، ب، مسؤولینعلیه همۀ  تواندمیمتعاقب آن دارندۀ 

 کنندهپرداختثالثی مراجعه نموده و وجه برات را به نفع ظهرنویس پنجم پرداخت کند در اینجا ثالث  پس از اعتراض عدم تأدیه هرگاه
) وجه کننده به نفع ظهرنویس سوم (هاما اگر ثالث پرداخت را دارد مسؤولینرجوع به همۀ  دارای تمام حقوق دارنده برات است زیرا حّق 

و  ظهرنویسان چهارمکننده دارای تمام حقوق دارندۀ برات نخواهد شد زیرا حّق رجوع به ثالِث پرداخت ،برات را پرداخت کرد در این فرض
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برات است بگوییم شخص ثالث  ۀدارای تمام حقوق دارند کنندهپرداختتر است به جای این جمله که ثالث هب بنابراین ؛پنجم را ندارد
 مؤید این امر است. ٢٧٢را دارد. ماده  اوایادی ماقبل و  رجوع به ذینفع حّق  کنندهپرداخت

 
 :کنندهپرداخت ثالث: شخص سؤال

 دارندۀ برات است.دارای تمام حقوق  .١
 فقط حق رجوع به ذینفع را دارد. کنندهپرداختثالث  .٢
 حق رجوع به ذینفع و ایادی مابعد او را دارد. کنندهپرداختثالث  .٣
 ایادِی  حق مراجعه به ذینفع و کنندهپرداختثالث .  ٤  

َ
 را دارد. او بِل ماق

 
 :کنندهپرداخت: شخص ثالث سؤال

 دارای تمام حقوق دارنده برات است. . ١ 
 فقط حق رجوع به ذینفع را دارد. .٢
 را دارد. گیربراتفقط حق رجوع به  .٣
 را ندارد. کسهیچحق رجوع به  .٤
 

 ق.تجارت: ٢٧٣تفسیر ماده 
وجه برات را  خواهممیمن به نفع ظهرنویس دوم  گویدمی. یکی اندآمدهنفر  وبرای مثال، برات منجر به اعتراض عدم تأدیه شده است. د

پرداخت کنم. در اینجا پرداخت کدام را باید قبول کنیم؟ در اینجا باید  خواهممیمن به نفع ظهرنویس سوم  گویدمیپرداخت نمایم و دیگری 
مه و افراد ری الذب ٥ و ٤و  ٣زیرا در این فرض ظهرنویسان  نمایدمیپرداخت ثالثی پذیرفته شود که به نفع ظهرنویس دوم یعنی (د) پرداخت 

 .گردندمیبری  تریبیش
ن معلوم نه ضامعَ . بدین شرح که اگر مضمونگیردمی: الزم به ذکر است حکم مقرر در فوق در مورد ضمانت نیز مورد استفاده قرار نکته

چک، برات،  صادرکنندۀدر چک  بنابراین ؛بری شوند تریبیشکه با پرداخت ضامن افراد  شودمینه شخصی محسوب عَ نباشد مضمون
را قبول  گیربراتمنوط بر آن است که  گیربراتنه فرض نمودن عَ . مضمونشوندمینه فرض عَ سفته، مضمون صادرکنندۀ ر سفته،دو  گیربرات

 کرده باشد.
 تفاوت ضامن و ظهرنویس:
ظهرنویس کسی است که خود زمانی دارندۀ سند تجاری بوده است و  آنکهحالرا نموده است  مسؤولینت یکی از ضامن کسی است که ضمان

 . ضامن هیچ وقت دارندۀ سند تجاری نبوده است.کندمیا ء ضمی آن سند به دیگری، ظهر آن را ام واگذار اهنگ در
برای مراجعه به  کهآنحال: فایدۀ تشخیص ضامن از ظهرنویس چیست؟ آن است که برای مراجعه به ضامن رعایت مواعد شرط نیست. سؤال

، مواعد ظهرنویس رعایت مواعد شرط است یعنی اگر مواعد رعایت نشده باشد حق اقامۀ دعوی بر علیه ظهرنویس وجود ندارد. منظور از مواعد
اگر  است. الزم به ذکر است منظور از ضامن در اینجا ضامن مدیون اصلی است. ق.ت ٣١٧و  ٣١٥و  ٢٨٧و  ٢٨٦و  ٢٨٠و  ٢٧٤مقرر در مواد 

من ظهرنویس نیز رعایت مواعد ت مواعد شرط است برای رجوع به ضابرای رجوع به ظهرنویس رعای ازآنجاکهظهرنویس دارای ضامن باشد 
 شرط خواهد بود.
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در  ١٣٧٤در سال  ایجادشدهبرای رجوع به ضامن مدیون اصلی رعایت مواعد شرط نیست منبعث از رأی وحدت رویه  گوییممی اینکه: نکته
 این زمینه است.

 ای ظهرنویس؟ضمضامن فرض خواهد شد یا ا امضای ،ای مجهولضما آیا :سؤال
که آیا  دانیممیای معلوم نیست بلکه منظور آن است که صاحب امضاء معلوم است اما نامضای مجهول این نیست که صاحب امضمنظور از 

 رنویس؟ فروض ذیل الزم به ذکر است:هنموده یا به عنوان ظاء ضمبه عنوان ضامن سند تجاری را ا ایشان
است  »ب«دست آقای . در حال حاضر این سفته در کندمیصادر  »ب«را در وجه آقای  ایسفتهسفته،  صادرکنندهبه عنوان  »الف«آقای  .١

 »ج«آیا ایشان ضامن بوده یا ظهرنویس؟ در این مورد بدون تردید آقای  اینکه. بدون قید شودمیدر ظهر سفته دیده  »ج«اما امضای آقای 
 .باشدمیبه عنوان ضامن مطرح 

است.  »ج«دست آقای  ر. در حال حاضر این سفته دکندمیصادر  »ب«را در وجه آقای  ایسفتهسفته،  صادرکنندۀبه عنوان  »الف«آقای  .٢
اما قید نشده است که آیا ایشان به عنوان ضامن سفته را امضاء کرده و یا به عنوان  شودمیسفته دیده در ظهر  »ب«امضای آقای 

 .شودمیبدون تردید ظهرنویس فرض  »ب«ظهرنویس. در این فرض آقای 
 درباشد اما  »ج«را در وجه حامل صادر کند که اگر حال حاضر این سفته در دست  ایسفتهسفته،  صادرکنندهبه عنوان  »الف«هرگاه  .٣

اء کرده یا ظهرنویس؟ حقوقدانان در عنوان ضامن این سند تجاری را امض به »ب«دیده شود تردید وجود دارد که آیا  »ب«اء ظهر آن امض
 .شوندمیدارند. نظر اقوی این است که ایشان ظهرنویس تلقی  نظراختالفایشان ضامن فرض شوند یا ظهرنویس.  اینکه

 
 ظهرنویسی:

 شرایط ظهرنویسی:
 مقررات مدنی مفید و مؤثر است. به موجبظهرنویسی شفاهی فقط  بنابراین ؛ظهرنویسی باید به صورت کتبی باشد .١
مقررات مدنی مفید و مؤثر خواهد  به موجبظهرنویسی سند تجاری باید در خود سند به عمل آید یعنی ظهرنویسی در سند جداگانه فقط  .٢

 شودمیویسی در سند جداگانه موجب نسند جداگانه معتبر است زیرا در این صورت ظهر  ردتقدند ظهرنویسی ضی حقوقدانان معبود. بع
ویسی فقط در خود سند تجاری به عمل آید ناگر قرار باشد ظهر  آنکهحالمورد ظهرنویسی قرار گیرد.  تریبیشات یسند تجاری به دفاع

 ظهرنویسی قرار گیرد. تواند موردمیی، کمتر ر سند تجا
نویس کافی بوده و نیازی به درج عبارت دیگر نیست. الزم به ر سی صرف امضای ظهی.تجارت برای تحقق ظهرنوق ٢٤٦ماده مستندًا به  .٣

 همان اثر امضاء را دارد. )اثر انگشت(ذکر است ظهرنویسی با مهر تنها 
که آیا ظهرنویس در تاریخ  دهدمینشان  اینکهقید تاریخ مزایایی دارد از جمله  هرچندقید تاریخ در هنگام ظهرنویسی الزامی نیست.  .٤

ظهرنویسی صالحیت ظهرنویسی داشته است یا خیر؟ برای مثال آیا ورشکسته یا محجور بوده یا خیر؟ ضمنًا از طریق قید تاریخ 
ویسی ظهرنویسی تابع قانون حاکم در زمان ظهرناسناد از حیث  دانیممیزیرا  شودمیسی مشخص یظهرنویسی قانون حاکم بر ظهرنو

 .باشندمی
بحث است که آیا رشتۀ ظهرنویسی باید مرتب باشد یا خیر؟ یعنی آیا مرتب نبودن رشتۀ ظهرنویسی بر حقوق دارنده برات خدشه ایجاد  .٥

ق.تجارت معتقدند در حقوق ایران رشتۀ ظهرنویسی باید مرتب  ٢٨٨و  ٢٦٦که برخی از حقوقدانان مستندًا به مواد  هرچندیا خیر؟  کندمی
 باشد ولی این نظر ضعیف است.

 یه.لَ اِ نام منتقٌل  دقید تاریخ، سوم با قیمرتب بودن رشتۀ ظهرنویسی به طرق زیر قابل اثبات است: اول با قید شماره، دوم با  به ذکر استالزم 
 انواع ظهرنویسی:
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 ظهرنویسی محتمل است به یکی از سه منظور ذیل به عمل آید:
. در این ظهرنویسی، دارندۀ سند کندمیاء سند آن را به دیگری منتقل دارندۀ سند تجاری با امض یعنی ظهرنویسی به منظور انتقال: .١

، وجه برات را تأدیه نکند سررسیددر  گیربراتو لذا اگر  کندمیخود را نیز منتقل  مسؤولیتبلکه  کندمیتجاری فقط حقوق خود را منتقل ن
که در هنگام انتقال، برات را امضاء نموده است را نیز  ایدهندهانتقالدارندۀ برات پس از اعتراض عدم تأدیه حق اقامۀ دعوی علیه آن 

پس از اعتراض عدم تأدیه علیه  تواننمیدر هنگام انتقال، سند تجاری را امضاء نکند  دهندهانتقالاگر  دانیممیخواهد داشت. البته 
 اقامۀ دعوی نمود. ایدهندهانتقالچنین 

. ر ظهرنویسی جهت انتقال خواهد بودنویس بدون قید عبارتی سند تجاری را ظهرنویسی کند این نوع ظهرنویسی حمل بظهر  هرگاه: نکته
 ن یا وثیقه و همچنین ظهرنویسی به منظور وکالت نیازمند تصریح است.ظهرنویسی به عنوان تضمی

 دیگریرا در اختیار ر وکالت: یعنی دارندۀ سند تجاری برای انجام برخی امور از طریق این ظهرنویسی سند تجاری وظهرنویسی به منظ .٢
 دارندۀ واقعی بدهد.ل کند و آن را به و که وکیل وجه سند را وص دهدمیبرای مثال وکالت  دهدمیقرار 

چنین ظهرنویسی به منظور وکالت  شماره فالن واریز گردد حساب به: اگر ظهرنویس در هنگام ظهرنویسی قید نماید لطفًا پس از وصول نکته
 است.
خود واریز  حساببهکه عبارتی را بنویسید. بانک بعد از وصول وجه سند را بدون این کندمیبانکی ظهرنویسی  به نفعچکی را  شخصی :سؤال

 ؟این ظهرنویسی جهت وکالت بوده نه انتقال؛ آیا ادعای ظهرنویس مسموع است یا خیر کندمی. ظهرنویس به دادگاه مراجعه و ادعا کندمی
صریحی ضیۀ مذکور چنین توکالت نیازمند تصریح است. در ق منظوربهخیر زیرا گفتیم اصل بر ظهرنویسی به منظور انتقال است و ظهرنویسی 

ظهرنویسی سند تجاری در اختیار  به موجبطرفی که  کندمی. تفاوت نشودمیلذا این نوع ظهرنویسی به عنوان انتقال محسوب  وجود ندارد
 بانک باشد یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد. شودمیایشان قرار داده 

وکالت فرض گردد مسموع  منظوربهنیز  این بار بودهوکالت  منظوربهشده ی که در اختیار بانک گذاشته هایچک تربیشبنابراین اینکه چون 
 نیست.

به تو  خواهممیوامی که  گویدمیرد. بانک یگام میمیلیون تومان و  ١٠نک ااز ب یشخصمثال:  ظهرنویسی به منظور تضمین یا وثیقه: .٣
 ١٥دارم به مبلغ  ایسفته گویدمیرهن بدهد اما  بانکبدهم باید یک مالی را در رهن من بگذاری. این شخص هیچ مالی ندارد که به 

بازپرداخت وام  در قبال ایوثیقهتضمین و  منظوربهپشت سفته را ظهرنویسی کند و این سفته ظهرنویسی شده  تواندمیمیلیون. در اینجا 
 ظهرنویسی به منظور انتقال، وکالت و تضمین یا وثیقه) را پذیرفته اما قانون(است. کنوانسیون یکنواخت ژنو هر سه نوع ظهر نویسی 

ر وکالت کرده است. حال به دلیل سکوت ی به منظوفقط اشاره به ظهرنویسی به منظور انتقال و ظهرنویس ق.ت ٢٤٧تجارت ایران در ماده 
ضمین یا وثیقه در حقوق ت منظوربهدارند که آیا منظور ظهرنویسی  نظراختالفنان تضمین حقوقدا منظوربهظهرنویسی  در مورد ونگذارقان

پذیر است یا خیر؟ نظر اقوی این است که ظهرنویسی به منظور وثیقه یا تضمین در حقوق ایران باطل است و دلیل این امر آن ایران امکان
تصور عین در مورد اسناد  آنکهحالمطابق مقررات رهن، مورد رهن باید عین باشد و همچنین باید عید معین باشد.  دانیممیاست که 

ل لمس هستند که در عالم بار از عین معین اموال مادی قوظمن . منظور از عین، اموال مادی قابل لمسی است واستتجاری منتفی 
 ...این کتاب، این ماشین وارند. مثل خارج تشّخص و تعّین د

 ظهرنویسی مشروط چه وضعیتی دارد؟
که باید بین دو مورد  استاین ط و ظهرنویسی چگونه است؟ پاسخ رطی را درج کند وضعیت شر ظهرنویس در هنگام ظهرنویسی ش هرگاهیعنی 

 ل به تمایز شویم:قائ
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در این  - ق.تجارت ٢٧٥عمال ماده إمثل شرط مندرج در  -مندرج هیچ مغایرتی با مندرجات اساسی برات نداشته باشد  شرط اینکهمورد اول: 
 ویسی معتبر است.نشرط و هم ظهر  مورد هم

علیه  دتوانمیپرداخت 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  بر تواندمی ، فقطر انتقال مدنید آنکهحالحتی ظهرنویسان اقامۀ دعوی نماید  مسؤولینهمۀ 

 علیه ظهرنویس ندارد. نماید و حق اقامۀ دعوی بر
 .گرددمیب وسانتقال، انتقال مدنی محل است و باط یر ه وضعیتی دارد؟ این ظهرنویسی تجاویسی قسمتی از برات چن: ظهر سؤال
سند تجاری را ظهرنویسی کنند این ظهرنویسی چه وضعیتی دارد؟ این  آنهادارندگان سند تجاری متعدد باشند و فقط برخی از  هرگاه: سؤال

 .گرددمیب وسطل است و انتقال، انتقال مدنی محظهرنویسی تجاری با
در حقوق دارندگان سند تجاری  شودمیها موجب فوق آن است که این قبیل ظهرنویسی ؤالس: علت بطالن ظهرنویسی تجاری در دو نکته

 مسائلی مطرح شود ازجمله اینکه با این سند تجاری در دست چه کسی باید باقی بماند.
 به عمل آورد؟ تواندمیچه اقداماتی را  گرددمی، دارندۀ سند تجاری ظهرنویسی از طریقت وکالت، وکیلی : در ظهرنویسی جهسؤال

 چنین وکیلی حق وصول وجه سند تجاری را خواهد داشت. .١
حق دریافت گواهی عدم پرداخت و در مورد برات و سفته، حق اعتراض عدم تأدیه  وجه سند، چنین وکیلی در مورد چک،در صورت عدم  .٢

 را خواهد داشت.
آن  علیهمحال، حق توکیل به غیر را خواهد داشت. برای مثال شخص دارندۀ چکی است که ن وکیلی برای وصول وجه سند تجاریچنی .٣

که  دهد هرچندمیل وجه سند وکالت و چک به بانک ایرانی خود از طریق ظهرنویسی جهت وکالت برای وص بانک خارجی است. دارندۀ
به یکی از شعب خود در  تواندمیایرانی با استفاده از حق توکیل ، حق توکیل مورد اشاره قرار نگرفته است اما این بانک در این ظهرنویسی

 صول کند.وخارج وکالت دهد که این وجه سند تجاری را 
ظهرنویسی جهت وکالت سند تجاری در دست اوست) حق اقامۀ  از طریقکه  ایدارنده(ق.ت مقرر داشته چنین دارندۀ ای  ٢٤٧ماده  .٤

به ) نسخ شده است زیرا ١٣١٥مصوب (مقررات وکالت  به موجبق.تجارت  ٢٤٧دعوی را دارد. باید توجه داشت این قسمت از ماده 
در قضیه فوق چنین وکیلی  هحالی ک این قانون اقامۀ کننده دعوی یا باید اصیل باشد یا نمایندۀ قانونی یا وکیل دادگستری باشد. در موجب

 اقامۀ دعوی ندارد. حّق  تکه وکیل دادگستری نیس
. حال بحث این است که اگر پس از رودمیه از بین تمقررات قانون مدنی، عقد وکالت به فوت و جنون و سف به موجب دانیممی .٥

در اختیار او ظهرنویسی، سند تجاری  از طریقنون یا سفیه شود آیا وکیلی که موکل) فوت کند یا مج(ظهرنویسی جهت وکالت، ظهرنویس 
قرار گرفته حق انجام اقدامات قانونی را خواهد داشت یا خیر؟ بعضی از حقوقدانان حقوق، تجارت معتقدند بله چنین وکیلی کماکان 

اخت مقید به زمان محدودی هستند و اگر بگوییم وکالت گواهی عدم پرداخت اقدام کند و عدم پرد اخذدر خصوص عدم تأدیه و  تواندمی
 از بین رفته و وکیل حق اقدام ندارد این امر به ضرر دارنده سند یا وراث او خواهد بود.

 اسناد تجاری: مسؤولیت
سفته و  صادرکننده، گیربراتویس چک، نبرات دهنده، ظهرنویس برات، ظهرنویس سفته، ظهر  مسؤولیتدر این قسمت هدف ما بررسی 

 .باشدمیشعار اال فوق مسؤولینضامن هر یک از  مسؤولیتچک و  صادرکنندهصادرکننده چک و 
 برات: صادرکنندۀ مسؤولیت

 قبولی دارد. مسؤولیت صادرکنندهکه در این دوره  سررسیدقبل از  -الف
 پرداخت دارد. مسؤولیته صادرکنند دورهکه در این  سررسیدپس از  -ب
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مستندًا به ماده  تواندمیر، برات را نکول نمود، پس از اعتراض نکول، دارندۀ یگاست که اگر براتبرات بدین نحو  صادرکنندۀقبولی  مسؤولیت
 .شودمیبرات حال  ندهد دهنده مراجعه نموده و تقاضای ضامن نماید و اگر ضامن.تجارت به براتق ٢٣٧

پس از اعتراض  ۀوجه برات را پرداخت ننمود. دارند گیربرات، سررسیدبرات نیز بدین نحو است که چنانچه در  صادرکنندۀپرداخت  مسؤولیت
اقامۀ دعوی نماید اما برای اقامۀ دعوی علیه  صادرکنندهق.تجارت جهت مطالبۀ وجه برات علیه  ٢٤٩مستندًا به ماده  تواندمیعدم تأدیه 
 قرار داد: موردتوجهبرات بایستی فرازهای ذیل را  صادرکننده

 تأمین ننموده است: گیربراتنزد  برات محل برات را در صادرکنندۀ-الف
وص اعتراض عدم تأدیه در موعد را در خصخواه دارندۀ برات وظایف قانونی خود  ،و پس از اعتراض عدم تأدیه سررسیددر این مورد پس از 

اقامۀ  صادرکنندهدر این فرض علیه  تواندمیدارنده  درهرحال وده باشد و خواه عمل ننموده باشدموعد قانونی عمل نمقانونی و اقامۀ دعوی در 
 دعوی نموده و وجه برات را مطالبه نماید.

 تأمین نموده باشد: گیربراتد زبرات محل برات را در ن صادرکنندۀ -ب
برات را دارد که به  صادرکنندۀ، وجه برات را به دارنده نپردازد، دارنده در صورتی در این فرض حق اقامه دعوی علیه سررسیددر  گیربرات هرگاه

 وظایف قانونی خود عمل نموده باشد. وظایف دارنده از قرار ذیل است:
برات به رؤیت باشد اقدام مقتضی در  سررسید ق.تجارت و چنانچه ٢٨٠، مستندًا به ماده سررسیدروز از  ١٠اعتراض عدم تأدیه در ظرف  .١

 ق.ت ٢٧٤برات مستندًا به ماده  طرف یک سال از تاریخ صدور
 ق.تجارت. ٢٨٧و  ٢٨٦سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد  ٢سال یا  ١اقامۀ دعوی در ظرف  .٢

 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  مسؤولیتقبولی خود را سلب نماید یا خیر؟ و در صورت درج شرط سلب  تواند مسؤولیتمی: آیا برات دهنده در هنگام صدور برات سؤال

بلکه فقط دارندۀ برات مزایای  شودمیت وارد ناساسی برا مندرجاتبه  ایخدشهبا درج این شرط هیچ  ازآنجاکهاین شرط چه وضعیتی دارد؟ 
پرداخت یعنی مزایای  مسؤولیتاین فرض  درو  باشدمیاالتباع ین شرط صحیح و معتبر بوده و الزم. ادهندمیاعتراض نکول را از دست 

 اعتراض عدم تأدیه همچنان پابرجاست.
پرداخت چه  مسؤولیتخود را سلب نماید یا خیر؟ و به عبارت دیگر شرط سلب  مسؤولیت تواندمیهنگام صدور برات : آیا برات دهنده سؤال

برات را قبول نکند این سند  گیربراتزیرا چنانچه این شرط معتبر قلمداد گردد چنانچه  باشدمیوضعیتی دارد؟ باید گفت این شرط باطل 
مراجعه کند زیرا او برات را قبول نکرده است و  گیربراتبرای مطالبۀ برات به  تواندنمی طرفیکه درخواهد آمد زیرا دارنده از یک الش صورتبه
پرداخت خود را سلب نموده است فلذا چون چنین شرطی  مسؤولیتبه برات دهنده مراجعه نماید زیرا برات دهنده  تواندنمیطرف دیگر  از

 باطل است.سند تجاری برات به صورت یک الشه درآید بنابراین شرط  شودمیموجب 
 ظهرنویس برات: مسؤولیت

 :باشدمیبرات دهنده شامل دو دوره  مسؤولیتظهرنویس برات نیز همانند  مسؤولیت
 .سررسیدو دورۀ دوم، پس از  سررسیددوره اول، قبل از 

دارنده اگر برات نکول شد و دارندۀ برات اعتراض نکول به عمل آورد،  اینکهیعنی  باشدمیقبولی برات  مسؤولیت، ظهرنویس دارای دورۀ اول 
 به ظهرنویس جهت مطالبۀ ضامن مراجعه نماید. تواندمی ق.ت ٢٣٧در اعمال ماده 

عدم  پردازد و دارنده اعتراض، وجه برات را نگیربرات، سررسیدیعنی چنانچه در  باشدمیپرداخت  مسؤولیتظهرنویس در دورۀ دوم  مسؤولیت
ق.تجارت علیه ظهر نویس نیز اقامۀ دعوی نماید اما اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس زمانی  ٢٤٩در اعمال ماده  تواندمیتأدیه به عمل آورد، دارنده 

 است که دارنده و به وظایف خود عمل نماید. وظایف دارنده از قرار ذیل است: پذیرامکان
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به رؤیت اقدام مقتضی ظرف یکسال از تاریخ  هایبراتق.تجارت و در مورد  ٢٨٠مطابق ماده  سررسیدروز از  ١٠ظرف  اعتراض عدم تأدیه -١
 ق.ت ٢٧٤صدور برات مطابق ماده 

 ق.ت ٢٨٧و  ٢٨٦ورد مطابق مواد مبرحسب  سال ٢یا  سال ١ظرف  دراقامۀ دعوی  -٢
 ندارد.اگر دارندۀ به یکی از وظایف خود عمل ننماید حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویسان را 

 .باشدنمی: در مورد ظهرنویسان بحث از تأمین و عدم تأمین محل برات مطرح نکته
قبولی  مسؤولیتبرات درج نماید یا خیر؟ با توجه به شرحی که در باب سلب  ررا د مسؤولیتشرط سلب  تواندمیبرات  س: آیا ظهرنویسؤال

 برات دهنده گفته شد در مورد ظهرنویسان نیز درج چنین شرطی صحیح است.
بنابراین با این شرط  باشدمیاست و آن برات دهنده  مسؤولپرداخت، باز برات دارای یک  مسؤولیتشرط سلب  تواندمی: آیا ظهرنویسان سؤال

 گویندمییس سفته و ظهرنویس چک نیز صادق است. اصطالحًا این شرط در مورد ظهرنو( آیدمیدیگر برات به صورت یک الشه در ن
 )خود را مسؤولیتظهرنویس حقوق خود را منتقل نموده است نه 

 
 ظهرنویس سفته: مسؤولیت

از پرداخت وجه سفته امتناع ورزد،  سررسیددر  )متعهد(سفته  صادرکنندهیعنی چنانچه  باشدمیپرداخت  مسؤولیتظهرنویس سفته دارای 
دارنده به وظایف  اینکهاقامۀ دعوی نماید مشروط بر  یسق.تجارت علیه ظهرنو ٢٤٩در اعمال ماده  تواندمیدارنده پس از اعتراض عدم تأدیه 

 دارنده از قرار ذیل است: وظایف ... باشدقانونی خود عمل نموده 
و  ٢٧٤ه به مواد با توّج  های عندالمطالبهدر مورد سفتهقانون تجارت و  ٢٨٠مطابق مادۀ  سررسیداز روز  ١٠در ظرف اعتراض عدم تأدیه  .١

 .ز تاریخ صدور سفتهاسال  ١ظرف  در قانون تجارت اقدام مقتضی ٣٠٩
قانون تجارت هرگاه دارنده به  ٢٨٧و  ٢٨٦بر حسب مورد مطابق مواد  از تاریخ اعتراض عدم تأدیهظرف یک یا دو سال اقامۀ دعوا  .٢

 عمل نکند حّق اقامۀ دعوا علیه ظهرنویِس سفته را نخواهد داشت.یکی از وظایف خود 
 ظهرنویس چک: مسؤولیت

به  کهدرصورتییعنی چنانچه چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، دارنده چک  باشدمیت خپردا مسؤولیتظهرنویس چک دارای 
 وظایف قانونی ذیل عمل نموده باشد حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس چک خواهد داشت:

 ت.ق.تجار  ٣١٧و  ٣١٥ماه از تاریخ صدور چک برحسب مواد  ٤روز یا  ٤٥روز یا  ١٥گواهی عدم پرداخت ظرف  اخذوظیفه اول: 
ه دارندۀ چک به یکی چنانچق.تجارت.  ٣١٤و  ٢٨٧و  ٢٨٦سال تاریخ برگشت چک مطابق مواد  ٢سال یا  ١وظیفۀ دوم: اقامۀ دعوی در ظرف 

 الشعار عمل ننموده باشد در این صورت حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس را نخواهد داشت.ااز وظایف فوق
 برات: گیربرات مسؤولیت

 تواندمیدارنده  درهرحال، خواه دارنده به وظایف خود عمل بکند خواهد نکند باشدمیدر برات مدیون اصلی این سند تجاری  گیربرات ازآنجاکه
ر برات را قبول گیاست که براتمشروط بر آن  گیربرات مسؤولیتباشد (نمیالزامی  ر رعایت مواعدگیبرات در موردر اقامۀ دعوی گیعلیه برات

 باشد.)
 سفته: صادرکنندۀ مسؤولیت

مراجعه به  حق خواه نکنند، قانونی خود عمل بکندده به وظایف نر ، خواه داباشدمی سفته صادرکنندۀتجاری سفته،  مدیون اصلی سند ازآنجاکه
. همچنین باید توجه داشت بدون اعتراض باشدنمیسفته رعایت مواعد الزامی  صادرکنندۀبرای مراجعه به  بنابراین ؛دارد سفته را صادرکنندۀ
برای  ایفایدهاست مثًال مواعد منقضی گردیده و هیچ برات اقامۀ دعوی کنیم. محتمل  گیربراتسفته یا  صادرکنندۀیم علیه توانمیعدم تأدیه 
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بدون  تواننمیبه ظهرنویس مراجعه کرد و از طرف دیگر  تواننمیاعتراض عدم تأدیه مترتب نباشد یعنی به دلیل انقضاء مواعد از یک طرف 
 .باشدنمیعدم تأدیه  )اعتراض(مین خواسته نمود. در این صورت نیازی به واخواست أتودیع خسارت احتمالی درخواست صدور قرار ت

 چک: صادرکنندۀ مسؤولیت
موعد  گواهی عدم پرداخت در اخذخصوص  در ظایف خوددارنده به و خواه .باشدمیتجاری  چک مدیون اصلی این سند صادرکنندۀ ازآنجاکه

در هر زمانی  صادرکنندهبه  تواندمیدارندۀ چک  درهرحالقانونی و اقامۀ دعوی در موعد قانونی عمل نموده باشد و خواه عمل ننموده باشد، 
 که بخواهد مراجعه نموده و علیه او اقامۀ دعوی نماید.

ق.تجارت چنانچه وجه چک به سببی  ٣١٥االشعار، مطابق قسمت آخر ماده عدم رعایت مواعد فوق در صورتاست  : الزم به یادآورینکته
 صادرکنندۀنیز در محکمه مسموع نیست. برای مثال اگر  صادرکنندهاست از بین برود. دعوی دارندۀ چک علیه  علیهمحالکه مربوط به 

صادر  علیهمحالتأمین نموده باشد ولی دارندۀ چک در مواعد قانونی اقدام ننماید و بعدًا حکم ورشکستگی  علیهمحالرا در نزد  وجه چک،
 گردد. علیهمحالنخواهد داشت و باید داخل در صف غرماِء  صادرکنندهگردد، در این صورت دارنده حق اقامۀ دعوی علیه 

 ضامن: مسؤولیت
چک باشد،  صادرکنندۀسفته یا  صادرکنندۀیا  گیربراتعنه ضامن، کیست؟ اگر مضمون ضامنباید دید مضمون  مسؤولیت یبرای بررس

، برای مراجعه به باشدنمیرعایت مواعد شرط  )چک صادرکنندۀسفته،  صادرکنندۀ، گیربراتمسؤول (برای مراجعه به این سه  همچنان که
 که برای مراجعه به ضامن باشدمیخود مؤید این امر  ١٣٧٤در سال  ایجادشدهنیز رعایت مواعد شرط نیست. رأی وحدت رویه  آنهاضامن 

اما چنانچه ضامن، ضامن ظهرنویس باشد، ؛ باشدنمیآور الزام ق.ت ٢٧٤و  ٢٨٧و  ٢٨٦و  ٢٨٠ در موادمدیون اصلی رعایت مواعد مقرر 
. خالصه باشدمیبرای مراجعه به ظهرنویس رعایت مواعد شرط است، برای مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز رعایت مواعد شرط  همچنان که

 .باشدمیعنه او مضمون مسؤولیتضامن در خصوص رعایت مواعد کار  مسؤولیت آنکه
 خود صادرکنندۀ برات گفته شد. مسؤولیت در خصوصن مواردی است که امبرات ه صادرکنندۀضامن  مسؤولیت

 تفاوت پرداخت در اسناد تجاری و مدنی:
در مورد اسناد تجاری در وجه حامل، مدیون سند  آنکهحالدر اسناد مدنی، مدیون در هنگام اداء دین باید هویت دائن را احراز نماید.  .١

 تجاری لزومی نیست که هویت دارندۀ سند تجاری را احراز نماید.
چنانچه  با توجهاسناد تجاری  در مورد آنکهحالپرداخت دین را تقسیط نماید،  تواندمی.مدنی حاکم ق ٢٧٧ی با توجه به ماده مدندر امور  .٢

در مورد اسناد  آنکهحال. باشدنمیق.مدنی  ٢٧٧آن با توجه به ماده  اخذمدیون بخواهد قسمتی از بدهی را پرداخت نماید طلبکار ملزم به 
 .باشدمیق.تجارت مکلف به تمکین  ٢٦٨تجاری چنانچه مدیون سند بخواهد قسمتی از وجه سند را بپردازد، دارندۀ سند با توجه به ماده 

اما چنانچه در  کندمیبه حقوق طلبکار وارد ن ایخدشهچنانچه در امور مدنی طلبکار برای پرداخت دین به مدیون مهلت دهد، این امر  .٣
ه سند تجاری است این امر موجب تضییع حقوق دارنداسناد تجاری دارنده سند جهت پرداخت وجه سند به مدیون مهلتی بدهد، محتمل 

 در مورد(در مورد چک) و اعتراض عدم تأدیه (گواهی عدم پرداخت  اخذکه اگر اسناد تجاری در مواعد مقرر منجر به  دانیممیگردد زیرا 
 ده سند تجاری حق اقامۀ دعوی علیه ظهرنویسان نخواهد داشت.نر و سفته) نگردند، دابرات 

بپردازد برائت ذمه حاصلمی نماید زیرا گفته شد پرداخت دین در امور مدنی با  سررسیدچنانچه مدیون در امور مدنی بدهی خود را قبل از  .٤
د محتمل است در مقابل بپرداز سند تجاری، وجه آن را  سررسیداما در اسناد تجاری مدیونی که قبل از  آیدمیاحراز هویت دائن به عمل 

یابنده این سند تجاری در  کندمیآن را گم  ١/٧/٩٩باقی بماند. برای مثال دارندۀ سند تجاری در  مسؤولدارندۀ واقعی آن سند، همچنان 
سند تجاری  سررسید این. داردمیو با بخشیدن مقداری از وجه سند، مابقی آن را دریافت ون اصلی مراجعه نموده یبه مد ١٠/٧/٩٩تاریخ 

به دادگاه مراجعه نموده و همان روز از دادگاه دستور موقتی مبنی بر جلوگیری  ٣/٧/٩٩بوده است. دارندۀ واقعی سند در تاریخ  ١/١١/٩٩
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. در این صورت گرددمیحکم به نفع خواهان در ماهیت امر نیز صادر  ١/٢/٩٩و در تاریخ  نمایدمی اخذسند تجاری  وجهاناز پرداخت 
ق.تجارت  ٢٥٦مستندًا به ماده  گرددمیدیه نماید. مالحظه را دوباره به دارنده واقعی تأمدیون سند تجاری مکلف است وجه این سند 

صالحه، دستور از دادگاه  سررسیدزیرا قبل از  نمایدنمیتجاری وجه آن را تأدیه نموده، برائت ذمه حاصل  سررسیدمدیونی که قبل از 
 ری از پرداخت وجه آن سند صادر گردیده است.یگموقتی مبنی بر جلو 

 
 :ضمانت

طلبد. این نص بوده و نص میدر حقوق ایران در صورت تعدد مسؤولین اصل بر مسؤولیت مشترک است. مسؤولیت تضامنی استثناء بر اصل 
 اصِل نقل ذمه به ذمه را مفروض دانسته است. ٤٠٣مادۀ  ق.تجارت محتمل است نّص قراردادی باشد و یا نّص قانونی. ٤٠٣مطابق مادۀ 

ضمانت در حقوق تجارت با ضمانت در حقوق مدنی از حیث اصل و استثناء تفاوتی با هم ندارند؛ یعنی اصل بر نقل ذمه به ذمه و انتقال 
در صورت تصریح در قانون یا  ٤٠٣مسؤولیت است چراکه ضم (تضامن به مفهوم عام) استثناء و مستلزم تصریح است، به نحوی که مادۀ 

شده در قانون برخی به های تضامنِی تصریحته است؛ البته به عّلت کثرِت مسؤولیتذیرفته است واّال نقل را مفروض دانسقرارداد، تضامن را پ
َعنه، از سویی در صورت تصریح بر ضمانت ضم در باب نحوۀ رجوع به ضامن و مضموٌن  اند.غلط اصل را بر تضامن در حقوق تجارت دانسته

َعنه و سپس رجوع به ضامن مضموٌن  رجوع به ای اّوالً ضمانت وثیقه ٤٠٢ب مادۀ است چراکه به موج اصل به تضامن (به مفهوم خاص)
 مستلزم تصریح در قانون یا قرارداد دانسته شده است.

یمانکار به نمایند. چنانچه این دو پنّص قراردادی مثل اینکه دو پیمانکار با کارفرما برای احداث یک پل در ظرف یک سال قراردادی منعقد می
تواند برای مطالبۀ نصف خسارت به هر یک از آنها مراجعه کند اما چنانچه در هنگام انعقاد تعهد خود در موعد مقرر عمل ننمایند. کارفرما می

ت قرارداد پیمانکاری، شرط تضامن درج شده باشد در این صورت هر یک از پیمانکاران در قبال کل خسارات مسؤول خواهند بود. مسؤولی
باشد. باید توجه داشت های تضامنی مییعنی شرکت »ق.تجارت ١١٦ماده «جاری و مسؤولیت تضامنی موجود در تضامنی منبعث یعنی اسناد ت

توجه داشت بین این دو مسؤولیت  یدمسؤولیت تضامنی حاکم است اما باهای تضامنی، هرچند که هم در اسناد تجاری و هم در شرکت
آنکه در اسناد تجاری های تضامنی مسؤولیت هم تضامنی است و هم نامحدود حالرد. بدین نحو که در شرکتتضامنی تفاوت وجود دا

های تضامنی آن است که شرکت تضامنی بدهکار و باشد. منظور از تضامنی بودن مسؤولیت در شرکتمسؤولیت تضامنی است اما محدود می
د نباشد هر یک از شرکاء در قبال کل بدهی شرکت مسؤولیت تضامنی دارند و منظور از یا ورشکسته گردد و دارایی آن کافی برای دیون خو

دانند که در قبال چه مبلغی های تضامنی آن است که شرکای این شرکت در هنگام ورود به شرکت نمینامحدود بودن مسؤولیت در شرکت
دود است چون معلوم نیست که آیا شرکت یک میلیون تومان بدهکار دیگر سقف این مسؤولیت نامحپذیرند به عبارت مسؤولیت تضامنی را می

 میلیون و یا اصًال بدهکار نخواهد شد. ١٠٠میلیون یا  ١٠خواهد شد یا 
تواند از منظور از تضامنی بودن مسؤولیت در اسناد تجاری آن است که اگر مدیون سند تجاری در سررسید وجه سند را پرداخت نکند دارنده می

من علیه همۀ مسؤولین اعم از صادرکننده، ظهر نویسان و ضامنین اقامۀ دعوا نمایند و منظور از محدود بودن مسؤولیت در اسناد باب تضا
پذیرند یعنی اینکه سقف تجاری آن است که مسؤولین اسناد تجاری فقط در قبال مبلغ مندرج در سند تجاری، مسؤولیت تضامنی را می

 باشد.رج در سند تجاری میمسؤولیت محدود به مبلغ مند
های تضامنی دو رابطه وجود دارد: رابطۀ اول حاکم است بین طلبکاران و شرکاء. در این رابطه مسؤولیت تضامنی باید توجه داشت در شرکت

یند اما در رابطه دوم دلخواه خود، مراجعه نماتوانند برای مطالبۀ طلب خود به هر یک از شرکاء بهفرماست یعنی اینکه همۀ طلبکاران میحکم
که بین خود شرکاء حاکم است دیگر مسؤولیت تضامنی حاکم نیست بلکه مسؤولیت نسبی حاکم است یعنی اینکه اگر یکی از شرکاء کل بدهی 

 الشرکه آنها را خواهد داشت.شرکت را پرداخت نماید آن شریک حق مراجعه به سایر شرکاء به نسبت سهم
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فرماست اما باید به خاطر سپرد مسؤولیت تضامنی در اسناد تجاری که در اسناد تجاری مسؤولیت تضامنی حکمباید توجه داشت درست است 
 اعتماد است. در مورد مسؤولین متعدد عرضی مسؤولیت مشترک حاکم است.در مورد مسؤولین متعدد طولی، قابل

 مثال برای مسؤولین متعدد طولی:
 صادرکننده سفته»: الف«آقای 
 ظهر نویس اول»: ب«آقای 
 ظهر نویس دوم»: ج«آقای 
 دارندۀ سفته»: د«آقای 

مراجعه نماید ولی مدیون اصلی وجه آن را پرداخت نکند پس از واخواست » الف«در سررسید به مدیون اصلی سفته یعنی آقای » د«هرگاه آقای 
اقامۀ دعوی نماید. در این صورت دادگاه همه » الف و ب و ج«تواند از باب مسؤولیت تضامنی علیه همۀ مسؤولین یعنی آقایان عدم تأدیه می

 آنها را به نحو تضامن به پرداخت وجه سفته محکوم خواهد کرد.
را محکوم خواهد کرد به آن دلیل است که کمکی در وصول » الف و ب و ج«نکته: در اینکه در این مثال گفتیم دادگاه از باب تضامن آقایان 

 ل کند.و ا این بدان معنی نیست که دارندۀ سفته بتواند سه برابر وجه سفته را وصطلب به طلبکار شود ام
کند اما در هنگام اجرای حکم دیگر درست است که رد هنگام صدور حکم، دادگاه سه نفر را در این مثال به نحو تضامن محکوم می به عبارت

 االجراء خواهد شد.با وصول مبلغی معادل وجه سفته حکم موقوف
 ثال برای مسؤولیت متعدد عرضی:م

اقامۀ دعوی نماید. در » الف، ب و ج«توان علیه صادرکننده سفته> چنانچه وجه سفته در سررسید پرداخت نگردد می»: الف، ب و ج«آقایان 
١این صورت مسؤولیت آنها مشترک است یعنی اینکه در این مثال هر کدام از آنها به پرداخت

٣
 وجه محکوم خواهند شد. 

 اند:مثال برای موردی که مسؤولین متعدد طولی و عرضی باهم جمع شده
 صادرکننده سفته»: الف و ب«آقایان 
 ظهرنویس اول»: ج، د و ه«آقایان 
 ظهر نویس دوم»: و«آقای 
 دارندۀ سفته»: ک«آقای 

لین اقامۀ دعوی نماید و دادگاه هر یک از آنها به توانند علیه همۀ مسؤو اگر این سفته در سررسید منجر به واخواست عدم تأدیه گردد دارنده می
 شرح ذیل محکوم خواهد کرد:

١هر کدام به» ج و د و ه«هر کام به نصف وجه سفته به نحو تضامن با سایرین، هریک از آقایان » الف و ب«هر یک از آقایان 
٤

وجه سفته به  
 گردند.نحو تضامن با سایرین محکوم می

 ن سند تجاری متعدد باشند هر کدام چه مسؤولیتی دارند؟سؤال: چنانچه صادرکنندگا
 هیچ مسؤولیتی ندارند. -الف

 مسؤولیت مشترک دارند. -ب 
 مسؤولیت تضامنی دارند. -ج
 کدامهیچ -د
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 کنند. اگر وجه سفته درصادرشده، بعدًا آن دو را ظهرنویسی کرده به شخص دیگری منتقل می» الف، ب«ای در وجه آقایان سؤال: سفته
 سررسید پرداخت نگردد.

 آقایان الف و ب هیچ مسؤولیتی ندارند. .الف
 هر کدام در قبال کل وجه مسؤولیت تضامنی دارند.. ب
 مسؤولیت مشترک دارند.. ج 

 کدامد. هیچ
 سؤال: هرگاه مسؤولین اسناد تجاری متعدد باشند:

 هر کدام مسؤولیت مشترک دارند. -الف
 دارند.هر کدام مسؤولیت تضامنی  -ب
 کدام مسؤولیتی ندارند.هیچ -ج 

 صادرکننده مسؤولیتی ندارد. -د
 ها به این صورت است.عنوان نماینده هستند. در همۀ شرکتان بهر فقط شرکت مسؤول است زیرا مدی

 سؤال: هرگاه مدیر شرکت چکی صادر کند مسؤولیت حقوقی متوجه کیست؟
 مدیر و شرکت به نحو تضامن -الف 

 مدیر-ب
 تشرک -ج
 کدام مسؤولیتی ندارند.هیچ -د

 قانون چک بیان شده است. ١٩نکته: این حکم استثنائی در ماده 
 
 

 )١٣١٨رۀ تصفیه اقانون اد ٦٠تا  ١ق.ت /  ٥٧٥تا  ٤١٢(موارد  ورشکستگیفصل چهارم: 
شخص حقیقی باشد و محتمل است شخص حقوقی باشد در مواردی که تاجر شخص  . تاجر محتمل استباشدمی ورشکستگی ناظر به تجار

. همچنین مدیران و کارمندان آن گردندمیعضو بودن تاجر قلمداد نحقوقی است باید توجه داشت اعضای آن شخص حقوقی به دلیل 
زیرا تنها مالک برای تاجر قلمداد شدن، اشتغال به یکی از  گردندمیشخص حقوقی به دلیل مدیر و کارمند شخص حقوقی بودن تاجر قلمداد ن

غیرانتفاعی تاجر  مؤسساتند. برای مثال باشنمیباید توجه داشت همۀ اشخاص حقوقی تاجر  .باشدمی .تق ٢اعمال تجاری موضوع ماده 
 .گردندمیفرض ن

ت: اعسار برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار برای . اعسار بر دو نوع اسکندمیغیر تاجر مقررات اعسار حکومت  در مورد: نکته
ی ، خواه برای معافیت از پرداخت هزینۀ دادرسی باشد و خواه براشودمیمعافیت از پرداخت محکوم به از تاجر، دعوی اعسار مطلقًا پذیرفته ن

 .باشدمیتاجر فقط مقررات ورشکستگی جاری  در موردمعافیت از پرداخت محکوم به. 
 شرایط صدور حکم ورشکستگی:

 تاجر بودن .١
اشتغال به مالک تاجر بودن فقط . باشدمیبودن  رجدر دفتر ثبت تجاری مالک تا نامثبتنه داشتن کارت بازرگانی مالک تاجر بودن است و نه 

. الزم به یادآوری است برای تاجر قلمداد نمودن شخص الزم نیست که شغل باشدمی.ت ق ٢اء شده در ماده یکی از اعمال تجاری احص
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اعمال تجاری باشد، مطابق  انحصاری شخص اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد بلکه همین که شغل معمولی شخص اشتغال به یکی از
مه روزه بعد از ظهرها به یکی از اعمال تجاری اگر کارمندی ه اینکه. مثل باشدمیت برای تاجر قلمداد نمودن شخص کافی .ق ١ماده 

 باید آن کارمند را تاجر فرض نمود. باشداشتغال داشته 
 توقف در پرداخت دیون: .٢

 تواندنمیتوقف در اجرای سایر تعهدات غیرپولی  است که تاجر در تأدیه دیون خود توقف حاصل نماید. نآ ورشکستگیر حکم شرط دیگر صدو 
شخصی در قبال  مثل اینکهاین تعهد غیرپولی به پول تبدیل گردد و تاجر آن پول را تأدیه ننماید  اینکهموجب ورشکستگی تاجر شود مگر 

تاجر) در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند چنانچه تعهد از ناحیه (آن شخص  هرگاهطبقه نماید.  ١٠دیگری تعهد به احداث یک ساختمان 
موجب صدور حکم ورشکستگی  تواندمیورزد این امتناع  امتناعدادگاه اجرا شود ولی تاجر از پرداخت هزینۀ احداث ساختمان دیگری به حکم 

 تاجر بشود.
 سؤال: شرایط الزم و کافی برای تحقق ورشکستگی عبارت است از:

 تاجر بودن ×
 تاجر زنده و توقف 

 ِصرِف توقف ×
 کفایت دارایی صرِف توقِف تاجِر زنده، آن هم به عّلت عدم ×

زده است؛ توقف در زماِن حیات  توقف؛ حرف از عّلت توقف نزدهحرفی از  ٤١٢شرط است؛ مادۀ  عدم تأدیهو  توقفشرط نیست؛  عدم تکافو
رِف توقِف تاجر در زماِن حکم در زمان حیات شرط نیست تا یک سال بعد از آن وقت دارد. ورشکستگی عبارت است از ِص  شرط است؛ صدورِ 

بعد تواند منتهی به حکم ورشکستگی شود و می در همان زمان حیاتتواند نه ممات! پس، توقِف تاجِر زنده را ورشکستگی گویند که می حیات
ساله برای درخواست صدور حکم رسد مهلت یکنیز تا یک سال منتهی به صدور حکم ورشکستگی شود (البته به نظر می از فوِت او

که رشکستگی نباید مهلت قرار داد چرا ور حکم ورشگستگی یعنی منطقی این است که برای رسیدگی و صدور و ورشکستگی است و نه خود صد
 .است) برای صدور رأیساله ممکن است بررسی طلب و دیوِن یک ورشکسته سه سال طول بکشد البته به موجب نّص قانون، مهلت یک

 بودن است.است و آن را مطلق به کار برده است، فرض بر زندهبودِن تاجر اشاره نشده نکته: در سؤاالتی که به زنده
 :اصل این است

 
 :استثناء این است

تاجر زنده+توقف )لَّسمفَ(ورشکستگی 

غیرتاجر+توقف )مفلس(اعسار 
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با اینکه کار  )١٣٩٤(مصوب  یالم یهایتمحکوم یاجرا ۀنحوقانون  ١٥مادۀ  مطابق هر شخص حقوقی ولو غیر تاجرتحادیۀ تعاونی و ا

گه: شوند (مثل مدرسۀ فوتبال، مؤسسه هنری، مؤسسه آموزشی و ...). مادۀ اخیرالذکر میکنند مشمول ورشکستگی میتجاری نمی
به امر  یدگیرس یداعسار باشند با ِی عکه مّد  یدر صورت اشخاص ینشود. اینم یرفتهپذ یدادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوق«

که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم  یاشخاص یا یاشخاص حقوق یاگر دادخواست اعسار از سو  :تبصره خود را درخواست کنند. یورشکستگ
ق.آ.د.م که فقط از  ٥١٢این مقرره بر خالف مادۀ  »کند.یرا صادر م یاست طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رّد دادخواست و 

پذیرفت از اشخاص حقوقی ولو اینکه تاجر نباشد نیز اعسار را نپذیرفته است و آنها را ملزم به ورشکستگی نموده را نمیتجار دادخواست اعسار 
شد که به صورت مطلق  تاجربودِن شخص در ورشکستگی را نادیده گرفته است باید قائل به این نی برق.ت مب ٤١٢است چراکه مالک مادۀ 

 مگر تصریح به شخص حقوقی شده باشد. است شرط ورشکستگی ،بودنتوقف و تاجر 
 است. معسرشود  متوقفکه  شخص حقیقی غیرتاجرپس فقط 

 

تاجر) نیز شرط است؟ (کافی نبودن دارایی شخص  اینکهوجه نقد برای صدور حکم ورشکستگی کافی هست یا  ۀتأدیتوقف در  رِف آیا ِص : سؤال
.تجارت ق ٤١٢ه به ماده مالک ورشکستگی تاجر را با توّج  صادر گردیدههیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی اصراری که به اتفاق آراء 

 قلمداد نموده است. توقف در پرداخت رِف ِص 
 های حکم ورشکستگی:ویژگی
 باشد.دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر میق.ت  ٤١٥مرجع صالح برای صدور حکم ورشکستگی طبق مادۀ  .١
 گردد.، و در زمانی که هنوز قطعیت نیافته است، اجرا میحکم ورشکستگی نیاز به قطعیت ندارد .٢

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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 شود.حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می .٣
 حکم ورشکستگی مشمول قاعدۀ فراغ دادرس نیست. .٤

 ق.ت) ٤١٦تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی: (مادۀ 
گردد، مبنی بر این که تاجر از این تاریخ در تأدیۀ دیونش دچار توقف تاریخی است که در حکم ورشکستگی اعالم میتاریخ توقف:  .١

 شده است.
 باشد.تاریخ ورشکستگی: تاریخ صدور حکم ورشکستگی و ورشکسته محسوب شدن تاجر می .٢

 تأثیر ورشکستگی در دیون تاجر:
 شود.تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به دیون حال تبدیل میق.ت دیون مؤجل تاجر با رعایت  ٤٢١طبق مادۀ  .١
ـ براتی صادر کرده و ٢ای صادر کرده باشد، ـ سفته١ق.ت در صورتی که تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی:  ٤٢٢بر اساس مادۀ  .٢

یا برات نسبت به تاجر ورشکسته ـ براتی را به عنوان براتگیر قبولی نوشته باشد: بعد از حکم ورشکستگی مبلغ آن سفته ٣قبول نشده، 
باشند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، مبلغ گردد و سایر اشخاصی که مسؤول تأدیۀ وجه سفته یا برات میحال می

 سفته یا برات را نقدًا بپردازند یا تأدیۀ آن را در موعد آن تأمین نمایند.
 تجاری باشد. معاملۀتمل است ناشی از معاملۀ مدنی یا : برای صدور حکم ورشکستگی تاجر، دین محنکته
قابلیت اعمال خود را از دست داده  ١٣١٩حسبی مصوب  رقانون امو ٢٧٤ماده  به موجب ١٣١١مصوب  ق.ت ٤١٢: قسمت آخر ماده نکته

 صدورقابل  س از فوت نیزالفوت متوقف بوده تا یک سال پاشته: حکم ورشکستگی تاجری که حینمقرر د .تق ٤١٢است. قسمت آخر ماده 
متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف  کهدرصورتیمقرر داشته: تصفیۀ ترکۀ متوفی . امور حسبی ق ٢٧٤و ماده  باشدمی

 است.
میلیون بدهی باشد در این صورت اصل  ١٠٠میلیون دارایی اما  ١٠بوده و فوت نماید و این تاجر دارای  حقیقیتاجر شخص  هرگاهبرای مثال، 

قانون امور  ٢٧٤طلب خود را دریافت خواهند داشت و با اعمال ماده % ١٠تساوی حقوق بستانکاران رعایت گردیده و هر یک از طلبکاران 
 آن تاجر صادر گردد.ی نیست که حکم ورشکستگی دیگر بعدًا نیاز حسبی 

 .باشدنمیقانون امور حسبی مطابق رأی وحدت رویه نیازی به صدور حکم ورشکستگی متوفی  ٢٧٤: برای اعمال ماده نکته
 چه اشخاصی صالحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند؟

 در تشکیالت فعلی دادگستری. دادستانمقام قضایی یعنی  .١
 طلبکاران.یک یا چند نفر از  .٢
ف به این کار نیز .تجارت مکلّ ق ٤١٣ابق ماده حکم ورشکستگی خود را دارد بلکه مطدرخواست صدور  حّق  تنهانهخود تاجر. خود تاجر  .٣

دارایی و دفاتر تجاری  صورتحسابروز توقف خود را به دادگاه اعالم داشته و  ٣تاجر از تاریخ توقف بایستی در ظرف  اینکهیعنی  باشدمی
.تجارت محکومیت به مجازات ورشکسته به ق ٥٤٢اید. ضمانت اجرای تخلف از این امر مطابق ماده مخود را به دفتر دادگاه تسلیم ن

 .باشدمیتقصیر اختیاری 
 

 نحوۀ اجرای حکم ورشکستگی:
ده و ، نیازی به صدور اجراییه نبواین صورت درکه  دارد میاعال، حکم دادگاه یا از مواردی است که فقط جنبۀ هادادگاهسایر احکام  در مورد

اما در بیشتر مواقع برای اجرای رأی دادگاه بایستی اجراییه صادر شود. دادگاه پس از صدور  گرددمییربط اعالم مفاد رأی دادگاه به ادارات ذ
اما  باشدمی لهمحکومقطعیت حکم و درخواست  بهمنوط  ،دادگاه اجراییهبلکه صدور  کندمیرأی، خود به خود در هیچ صورتی اجراییه صادر ن
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بلکه دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی، در شهرهایی  ماندنمیدر مورد احکام راجع به ورشکستگی، دادگاه، دیگر منتظر درخواست اجراء 
و در شهرهایی که ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی وجود  نمایدمیامور ورشکستگی وجود دارد، امر تصفیه را به این اداره محول  تصفیهکه ادارۀ 

.تجارت مدیر ق ٤٤٠اما نکته قابل توجه آن است که مطابق ماده  کندمیتعیین نموده و عضو ناظری را انتخاب  ایتصفیهندارد، دادگاه مدیر 
.تجارت عضو ق ٤٢٧اما با توجه به ماده  شودمینتخاب از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ا روز ٥ظرف تصفیه یا در حکم ورشکستگی یا نهایتًا 

 .شودمیناظر در ضمن حکم ورشکستگی دادگاه تعیین 
ه مرحلۀ تجدیدنظر را طی کبدون این کندمیبدوی صادر  هیعنی اینکه حکم ورشکستگی که دادگا شودمی: حکم ورشکستگی موقتًا اجرا نکته

 تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست. وقابلیت اجرایی دارد  دشنموده با
 نحوۀ اعتراض در مورد حکم ورشکستگی:

 :دهدق.ت، قابلیت شکایت از حکم ورشکستگی را توضیح می ٥٤٠تا  ٥٣٦مواد 
 ورشکستگِی  تاریِخ  ،و چنانچه تعیین ننماید کندمی دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف را تعیین .تق ٤١٦به ماده  با توجه .١

تا زمانی که برای تشخیص و  ق.ت ٥٣٨ماده به  با توجهنسبت به تاریخ توقف  تواندمی. هر ذینفعی گرددمیتاجر، تاریخ توقف محسوب 
دادگاه  اعتراض به تاریخ توقفنماید. دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به  اعتراض تصدیق طلب طلبکاران مهلت تعیین شده است

 .باشدمیحکم ورشکستگی  صادرکنندۀ
که تاریخ توقف تاجر در آن آمده است قابل اعتراض است. ممکن است حکِم جدا برای تاریخ توقف تاجر  حکم اعالن ورشکستگیپس 

) که این نیز قابل اعتراض حکمی که به موجب آن، تاریِخ توقِف تاجر در زمانی قبل از اعالن ورشکستگی تشخیص شودصادر شود (
در ایران مقیم باشند یک که  از طرف اشخاص ثالثظرف ده روز قابل اعتراض است؛ اما  ر ورشکستهاز طرف تاجاست. این دو 

 قابل اعتراض است. در خارج اقامت داشته باشند دو ماهو  ماه
 یمندمق یرانکه در ا ینفعذاز طرف اشخاص از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و  یداعتراض با«گه: می قانون تجارت ٥٣٧ماده 

است که احکام  یخیمزبور از تار  یهامدت یابتدا یددر خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آ کهییماه و از طرف آنها یکدر ظرف 
شود که یه خورده بخوایم دقیق نگاه کنیم ق.ت محسوب می شخص ثالث، ذینفع در حکم ورشکستگیبه نوعی » .شودیمذکوره اعالن م

م (البته تعریف از خود نباشه!) گفتم که تنها طریِق اعتراضی که است چون در جزوۀ بسیار کامِل آییِن دادرسِی مدنی با ق.آ.د.م در تعارض
 ق.تجارت ٥٣٧اینجا توو مادۀ گر پرسیدند بگید اصوًال اعتراِض ثالث مهلت نداره اّال اما  .است» اعتراض شخص ثالث«اصًال مهلت نداره 

 !مهلت، تعیین شده است که
 اخواهی:و  .٢

برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم  روز ٢٠ف ظر  دشحکم ورشکستگی غیابی با هرگاهیعنی اعتراض به حکم غیابی. 
 ایالیحهر نبوده و یک از جلسات رسیدگی حاضهیچغیابی حکمی است که خوانده در . حکم باشدمیغ، قابل واخواهی خارج از تاریخ ابال

 صادرکنندۀد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی واخواهی، دادگاه شاگی به خوانده ابالغ واقعی نشده بنیز نفرستاده است و وقت رسید 
 .باشدمی حکم ورشکستگی

 تجدیدنظرخواهی: .٣
قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان  ،دعاوی غیرمالی همانند سایر باشدمی، راجع به دعوی غیرمالی حکم ورشکستگی ازآنجاکه

 .باشدمیروز یا دو ماه از تاریخ ابالغ حکم  ٢٠مورد  برحسبو مهلت تجدیدنظرخواهی  باشدمی
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 یزو تم ینافقابل اعتراض و است یلذ یقرارها«قانون تجارت یکسری قرارها رو نام برده که نه قابل اعتراض است و نه قابل فرجام:  ٥٤٠مادۀ 
 خانواده او یااعانه به جهت تاجر ورشکسته  یراجعه به تقاضا یقرارها. ٢ .یهتصف یرمد یاعضو ناظر  ییرتغ یا یینراجعه به تع یقرارها. ١ :یستن

 یقرارهـا. ٣ .چهارم صاحبان طلـب برسـد تـا دادگـاه قـرار آن را صـادر کنـد][مطالبۀ بخشی از دارایی برای امرار معاش که باید به تصویب سه
را  یهفمطالبات متنازٌع  یقبول موقت یارا موقتًا موقوف  یکه قرارداد ارفاق ییقرارها. ٤ التجاره که متعلق به ورشکسته است.مال یافروش اسباب 

 »خود صادر کرده است. یتکه عضو ناظر در حدود صالح یاز اوامر  یتصادره در خصوص شکا یقرارها. ٥ .داردیمقرر م
مطروحه  یدر دعو  شخص ثالثبه عنوان ورود تاجر ورشکسته را  تواندیمحکمه هر وقت صالح بداند م«گه: ماده می: این ٤٢٠نکتۀ مادۀ 

تاجِر ورشکسته اصًال ثالث نیست که اجازه بدیم به عنوان ثالث بیاد در دعـوا! مـدیِر تصـفیه نماینـدۀ اون در دعواسـت! بعـد تـازه » .دهداجازه 
تواند به عنـوان ثالـث بـه داخـل دعـوا بیـاد! بـه نظـر نه اینکه در آ.د.م اینجوری بود که هر کس بخواهد می ای است؟! مگهچه صیغه» اجازه«

: مثًال بخواهد بیاید دفاع کنـد؛ پـس، نهـاد است ،رسه منظور از اجازۀ وروِد ثالث، اجازۀ حضوِر ورشکسته توسط دادگاه در جاهایی که الزمهمی
منظـورش وروِد  ٤٢٠طور با وجود شرایط قانونی پذیرش ورود ثالث اجباری است در نتیجه مـادۀ است و همینورود ثالث در آ.د.م مختِصّ ثالث 

ب ثالِث اصطالحی نیست زیرا اّوًال تاجر اصًال ثالث نیست بلکه طرِف اصلِی دعوا است که به جهت ورشکستگی توسط مدیر یا ادارۀ تصفیه تعقی
بودن آن دارد و حـال ۀ دادگاه، در صورت صالحدید برای مرود تاجر به عنوان وارِد ثالث نشان از اختیـاریشود (به نمایندگی) و در ثانی اجاز می

الوصف مقصود از وروِد ثالِث تاجر، اجازۀ او در دادگاه است که غالبًا در مواردی که اخذ توضیح از خود آنکه پذیرش ورود ثالث، اجباری است مع
با این وجود، در سؤاالت آزمون وکالت اگر از ورود ثالث تاجر پرسـیده شـده بـود ورود ثالـث او را بـه صـالحدیِد گیرد. تاجر الزم است صورت می

 دانیم.دادگاه ُمجاز می
گهی خطاب به چهار دسته منتشر قانون ادارۀ تصفیه ٢٤مطابق 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 اشخاص در ماده مذکور بیان شده است.نزد تاجر است.  آنهااشخاص که مال  -د 

 اقدام به جلب ورشکسته بنماید. تواندمیرأسًا  ورشکستگی، اداره تصفیه امور قانون ادارۀ تصفیه ٢١ًا به ماده : مستندنکته
 .خواهدمی، چنانچه توقیف تاجر الزم باشد، اداره تصفیه قرار توقیف را از دادگاه قانون ادارۀ تصفیه ٢١ًا به ماده : مستندنکته
ون تجارت حکم به مواد مختلف قان ار اعالن شود یا ابالغ گردد؟ با توجهکستگی باید از طریق روزنامۀ کثیراالنتش: آیا حکم ورشسؤال

 اعالن گردد. کثیراالنتشارورشکستگی باید 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:
(چه آنچه در مّدت ورشکستگی عایدش  ممنوع از مداخله در اموال خود.تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر ق ٤١٨مطابق ماده 

 . باید توجه داشت:شدبامی شود)شود چه آنچه از طریق ارث عایدش میمی
مثًال  رسدمیاهد بود که بعدًا به دست تاجر شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خو  تنهانهممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود،  .١

که هر بدهکاری با تمام دارایی خود  ستا ای اصل وحدت دارایی آن. اقتضطلبدمیارایی این امر را ای اصل وحدت دضتارث اق از طریق
 ارث به تاجر رسیده جزو دارایی تاجر است. به موجبو مالی که  باشدخود می هایبدهیپرداخت  مسؤول
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َبری با ارثیه تفاوت دارد: به واسطۀ منع مداخله، منع از ارث شود؟ ارثکه حکم ورشکستگی صادر شد، تاجر از ارث محروم میهمین 
شود؛ شامِل غیِر ارادِی قهری مالی نمیامل امور غیرشود پس قاعدۀ منع مداخله شامِل اموِر مالِی ارادِی خوِد ورشکسته است، شنمی
 شود.یگران نمیشود؛ شامِل اموِر دنمی

 .باشدنمیتاجر فقط از مداخله در امور مالی خود ممنوع است. تاجر از مداخله در امور مالی دیگران ممنوع  .٢
تواند امور مالی انجام دهد. این ماده ق.م برای فرِد تحِت قیمومِت خودش نمی ١٢٣١نکته: استثنائًا اگر تاجر، قیم باشد به موجب مادۀ 

به موجب  یلذ یهااز جنحه یکی یا یتکه به علت ارتکاب جنا یکسان. ٢: ... شوند نیّ مع یمومتبه سمت ق یدنبا یلاشخاص ذ«گه: می
آنها  یآنها صادر و هنوز عمل ورشکستگ یکه حکم ورشکستگ یکسان. ٣؛ یربتقص یورشکستگ: ... محکوم شده باشند یحکم قطع

 » نشده است. یهتصف
تونه همسر اختیار کنه! تاجر می .باشدنمی. تاجر از مداخله در امور غیرمالی ممنوع باشدمینوع مخود م خله در امور مالیتاجر فقط از مدا .٣

 تونه در امور حضانت، والیت، قیمومت مربوط به خودش دخالت کند. می
 اثر حکم ورشکستگی:

 ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود. .١
شهرهایی که اداره تصفیه وجود دارد، اداره تصفیه امور ورشکستگی و در سایر شهرها مدیر  در(از طرف تاجر  مقامیقائماقدام دیگری به  .٢

 .)تصفیه
 ادارۀ تصفیه: هاینقش

 :کندمیادارۀ تصفیه سه نقش ذیل را ایفاء 
 تاجر ورشکسته است. مقامیقائمنقش اول ادارۀ تصفیه، نقش 
 .باشدمین اطلبکار  مقامیقائمنقش دوم ادارۀ تصفیه، نقش 

کار باشند  بهمشغول که سه هزار کارگر  ایکارخانه. برای مثال در باشدمیۀ تصفیه رعایت مصالح اقتصادی و امنیتی جامعه ر انقش سوم اد
 .کشدمیزیرا شورش سه هزار کارگر شهری را به آشوب  ؛های آن کارخانه را نخواهد دادتصفیۀ اجازه فروش دستگاه اداره

 ورشکستگی نسبت به معامالت تاجر:اثر حکم 
 به سه دوره تقسیم کرد: توانمیمعامالت تاجر را 

 منعقده تاجر قبل از تاریخ توقف: معامالتدوره اول: 
نیز  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 

ی بوده یا برا قصد فرار از دینتاجر به  معاملۀیعنی چنانچه  باشدمی.تجارت ق ٤٢٤ت، ماده لۀ تاجر قابل فسخ اسکه معامباطل است. مورد 
از تاریخ انعقاد آن، قابل فسخ  سال ٢ظرف باشد. در این صورت معامله در  قیمت چهارمیکمتضمن ضرری بیش از باشد و  رار به طلبکارانضا

 است. هتوّج قابل.تجارت در خصوص نحوه فسخ ق ٤٢٥ماده  مقرراتاست. 
 .اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد 
  موضوع معامله است عینًا به مدیر علیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که در حالت صدور حکم بر فسخ معامله، محکوٌم

المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود، دریافت کند و در حالتی که عین مال مزبور تصفیه تسلیم و قیمت حین
 در تصرف او نباشد، باید تفاوت قیمت را بپردازد.
صوری و یا مسبوق به تبانی  طوربه معاملۀ تاجر ت است یعنی چنانچه.تجار ق ٤٢٦موردی که معامله در این دوره باطل است مشمول ماده 

 .باشدمی.تجارت شامل هر سه دوره ق ٤٢٦. الزم به یادآوری است ماده باشدمیباشد باطل و کان لم یکن 
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  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 تاریختوقف  تاریخمنعقده بین  معامالت دورۀ دوم:

انان دین حقوقکه معامالت تاجر در این دوره چه وضعیتی دارد ب. در اینشودمینگاه تردید و شک نگریسته  در این دوره به معامالت تاجر با
برخی از معامالت را احصاء نموده و بیان داشته این  .تق ٤٢٣زیرا ماده  باشدمی ق.ت ٥٥٧و  ٤٢٣ین اختالف مواد ا اختالف است. منشأ

کلیه معامالت تاجر را پس از تاریخ توقف باطل اعالم نموده است. لذا  .تق ٥٥٧دیگر ماده  از طرفت تاجر پس از توقف باطل است و معامال
با برخی حقوقدانان بر آن است که اما نظر  کنندمیتاجر را صحیح فرض  معامالتت برخی از ق. ٤٢٣نان با استناد به ماده برخی از حقوقدا

 کلیه معامالت تاجر در دورۀ دوم باطل است. ق.ت ٥٥٧به اطالق ماده  توجه
 :حکم ورشکستگیمنعقده پس از صدور  معامالتدوره سوم: 

 .تجارت باطل است.ق ٤١٨به ماده  با توجهمعامالت تاجر در این دوره 
اما طلبکارانی که در  گیرندمیقرار  ءداخل در صف غرما اندشدهتوجه داشت طلبکارانی که در دورۀ اول و دوره دوم از تاجر طلبکار ید : بانکته

م ورشکستگی از تاجر طلبکار شوند. داخل در صف غرمای ورشکسته قرار کیعنی اشخاصی که پس از اعالن ح اندشدهۀ سوم طبکار دور 
 د.ینمنتظر بمانند تاجر بدهی طلبکاران دیگر را بپردازد اگر چیزی ماند بعدًا طلب خود را وصول نما یدن با. این طلبکاراگیرندنمی

 :باشدمیورشکستگی بر سه نوع  انواع ورشکستگی:
 :(یا ورشکستگی عادی اجباری) ورشکستگی عادی .١

و آن ناظر به حالتی است که توقف در  است ورشکستگی عادی اصل بر ،همان حالت اّولیه و معمولِی ورشکستگی است که در حالت اطالق
منظور ق شده است. به عبارت بهتر، مترقبه محقّ بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرنّیت و بدون تقلب تاجر بدون تقصیر و بدون سوء تأدیۀ دیوِن 

تاجر  تقصیر و تقلِب  ۀنتیج ،توقف در پرداختحاصل نموده است و این  توقف در پرداخت ق.تجارت ٤١٢ماده مطابق  که تاجر آن است
 کند.هم پیدا نمی محرومیت اجتماعینشده است، پس  انگاریجرماست و  فاقد مجازات کیفریورشکستگِی عادی  .باشدنمی

 :ورشکستگی به تقصیر .٢
 که خود دو نوع است:

 :اختیاری تقصیر بهورشکستگی  -الف
.تجارت شده باشد. در این صورت پس ق ٥٤٢ق.تجارت مرتکب یکی از موارد ماده  ٤١٢تاجر ضمن توقف در پرداخت مطابق ماده  اینکهیعنی 

العاده . تعهدات فوق١ ورشکسته را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم بنماید یا خیر. که آن مختار استاز طرح شکایت دادگاه 
. ٥ترتیب داشته است؛ . تاجر دفتر ناقص یا بی٤. تاجر دفتر نداشته؛ ٣روز؛  سه. عدم ارائۀ دفاتر تاجر ظرف ٢ت)؛ (بالقوه است؛ بالفعل نشده اس

 تاجر صورت دارایی غیرواقعی تنظیم نموده ولی تقلبی نداشته (سوءنّیت نداشته؛ یه صورت سهوی: مثًال یک صفر کم گذاشته است).
 :اجباری تقصیر بهورشکستگی  -ب

ق.تجارت گردد. در این صورت  ٥٤١شده در ماده ق.تجارت، مرتکب یکی از موارد احصاء ٤١٢تاجر ضمن توقف در پرداخت مطابق ماده یعنی 
 پس از طرح شکایت دادگاه 

ً
 ایالعادهفوق ِج مخار . ١ .محکوم خواهد نمودآن ورشکسته را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر  الزاما

شده  بالفعلکه  ورشکستگی قصد تأخیربه  معامله. ٣شده است؛  بالفعلنموده که  موهوم ِت معامال. ٢شده است؛  بالفعلنموده است که 
طلب بعد از  ِت پرداخ. ٤است (قصد، تقصیِر اوست!)، (در این خصوص چند تا مثال هم زده: قرض، برات سازشی، خرید باال، فروش پایین)؛ 

 .(ترجیح، تقصیِر اوست!) ده استداده ش ترجیحتاریخ توقف به یک طلبکار 
و » قصد تأخیر«، »موهوم«، »العادهفوق«مواجه هستیم (تقصیرها از این قرار هستند:  تقصیرهاییدر ورشکستگی به تقصیر اجباری با 

؛ پس حتمًا »)پرداخت«و » معامله«، »معامالت«، »مخارج«فهم است: ها با این کلمات قابلشدنشده است (بالفعل بالفعلکه ») ترجیح«

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

۱۳٦ 
 

نیست پس اساسًا اگر در سؤاالت این  ِی اویصورت داراو  جرادفتر تدربارۀ  ٥٤١هیچکدام از موارد  شود.صادر می ورشکستگی به تقصیرحکِم 
 منتفی است. اجباریورشکستگی به تقصیِر موارد بود 

مجازات ورشکستۀ به تقصیر [چه اجباری چه اختیاری] ): «١٣٧٥مصوب » تعزیرات«قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم  ٦٧١مطابق مادۀ 
 »است. از شش ماه تا دو سال حبس

٣.  
ّ
 :بورشکستگی به تقل

.تجارت بشود. در این صورت پس ق ٩٥٤ماده مندرج در مرتکب یکی از موارد  ق.تجارت ٤١٢ضمن توقف در پرداخت مطابق ماده یعنی تاجر 
یعنی  »مفقود نموده«. تاجر دفاتر خود را مفقود نموده (١ محکوم خواهد شد. به تقلب ورشکسته جرِم  آن ورشکسته به مجازاِت  ،از طرح شکایت

مفقود نموده  نّیتبدون سوءنیت، مفروض است) (اگر تاجر، دفتر خود را به طور مطلق آمده سوء» مفقود نموده«(چون  تقلب)نّیت و با سوء
چون یعنی  تنظیم نموده است (باید این موضوع احراز شود صورت دارایی غیرواقعی و متقلبانه. تاجر ٢؛ باشد تاجر، ورشکستۀ عادی است)

تصریح نشود مدِل » تقّلب«(در جایی که تاجِر ورشکسته صورِت دارایِی غیرواقعی تنظیم نموده، چنانچه به  )نّیت، مفقود استمطلق آمده سوء
(فقط در  نمودن آنبردن دارایی (چه به شکل صوری چه به شکل مواضعه) یا مخفی. از بین٣؛ »)به تقصیِر اختیاری«شود: ورشکستگی می

. مدیون قلمدادکردن خود به ٤فروشد. یعنی کمتر از حالتی که خریده می »مواضعه«. فته است!)گ» دارایی«است که از  بورشکستگی به تقلّ 
 باشد.وسیلۀ اسناد و یا به وسیلۀ صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی

محکوم  ورشکستگی به تقلبکسانی که به عنوان : «)١٣٧٥مصوب » تعزیرات«کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( ٦٧٠مطابق مادۀ 
 + محرومیت از حقوق اجتماعی (به عنوان مجازاِت َتَبعی)» محکوم خواهند شد. مجازات حبس از یک تا پنج سالشوند به می

به تقلب ) فقط در خصوص ورشکستۀ ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی (مصوب  ٢٥: غیر از محرومیت از حقوق اجتماعی که در مادۀ نکته
شه؛ ل.ا.ق.ت به دنبال داره: مدیر شرکت نمی ١٤٧و  ١١١ها به موجب مواد حاکم است کًال ورشکستگی (هر سه مدلش) یکسری محدودیت

 شه و ...  بازرس نمی
؟ هر جا نوعی اجباریبه تقصیِر شود یا محسوب می ببه تقلّ ترتیِب خود را مفقود نموده باشد ورشکسته ای دفاتِر بیاگر تاجِر ورشکسته:سؤال

 ببه تقلّ آن تاجر، ورشکسته  ،ورشکستگی به تقصیِر اجباریشود و هم  بورشکستگی به تقلّ از ورشکستگی مطرح باشد که هم مشمول 
 تر مالک است:ورشکستگِی نوِع سنگینقاعده این است که  گردد.محسوب می

ورشکستگی به شود و هم  تقصیِر اختیاریورشکستگی به م مشمول نکتۀ مرتبط با سؤال: هر جا نوعی از ورشکستگی مطرح باشد که ه
 گردد.محسوب می تقصیِر اجباریبه آن تاجر، ورشکسته  ،تقصیِر اجباری

آن تاجر،  ،به تقصیرورشکستگی شود و هم  عادیورشکستگی نکتۀ مرتبط با سؤال: هر جا نوعی از ورشکستگی مطرح باشد که هم مشمول 
 گردد.محسوب می تقصیربه ورشکسته 

 عمل خواهد آمد.ق.تجارت به  ٥٤٨و  ٥٤٤پس از طرح شکایت مطابق مواد  مجازات ورشکسته به تقصیر یا تقلب : محکومیت تاجر بهنکته
قصیر یا تقلب محکوم نمود یا مدیران آن شرکت را به مجازات جرم ورشکسته به ت توانمی: آیا بدون صدور حکم ورشکستگی شرکت، سؤال

 ).باشدنمیاالتباع برای محاکم الزم یر البته رأی اصرا(اصراری این تعقیب را تجویز نموده است  رأیر یک هیأت عمومی دیوان عالی د خیر؟
 ... مفقود نموده باشداست) را  نظم و ترتیببیدفاتر خود (که  نیتبدون سوءای اگر تاجِر ورشکسته :َمشتی سؤاِل 
اگر تاجر، دفاتر خود را بدون «اگر صورِت سؤال اینجوری بود: ! (خب اینکه معلومه پاسِخ صحیح نیست ی عادی است.ورشکسته ×

فلذا عالوه  نظم و ترتیبدفتر بیداشته و نه  دفتِر سالماین پاسخ صحیح بود چون که در اینجا تاجر، ...» نیت مفقود نموده باشد سوء
قصیری هم نداشته؛ پس اگر در متِن سؤال، اون پرانتز و محتویاتش نبود گزینۀ ت نیت نداشته یعنی تقلب نکردهسوءبر اینکه 

 )درست بود.» است یعاد یورشکسته«
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 ی عادِی اختیاری نداریم؛ پس این گزینه اساسًا منتفی است)ی عادِی اختیاری است. (اصًال ما ورشکستهورشکسته ×
 تواند باشد) است پس ورشکستۀ اجباری نمی» دفتر«ی به تقصیِر اجباری است. (چون موضوِع سؤال ورشکسته ×
 این است) ،(گزینۀ صحیح ی به تقصیِر اختیاری است.ورشکسته 

 )دارد» نیتبدون سوء«حتمًا این گزینه، غلط است چون در متن سؤال قیِد ی به تقّلِب اجباری است. (ورشکسته ×
 ی به تقّلِب اختیاری نداریم؛ پس این گزینه اساسًا منتفی است)ی به تقّلِب اختیاری است. (اصًال ما ورشکستهورشکسته ×
 های حقوق تجارت از نوع ورشکستگی باید حذِف گزینه شود)در تست اصوالً » اعسار(«تواند معسر باشد؛ معسر است. (تاجر نمی ×
ای ) کامًال مشخص است که قانونگذار تنها در ورشکستگِی به تقصیر در مواردی بر ٥٤٩و  ٥٤٢، ٥٤١، ٤١٢( : با نگاهی ظاهری به موادّ نکته

 سایِر موارِد صدور حکم ورشکستگی (ورشکستگِی  بینی نموده است واّال را پیش ورشکستگی به تقصیر مکاختیار صدور حدادگاه (دادرس) 
ب اجباریبه  ورشکستگِی و  تقصیِر اجباری به ورشکستگِی ، عادِی اجباری

ّ
 ، اجباری است.)تقل

 
 عضو ناظر و مدیرتصفیه:

  شود.ق.ت، عضو ناظر و مدیر تصفیه توسط محکمه تعیین می ٤٤٠و  ٤٢٧به استناد مواد 
  قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی، در شهرهایی که ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی موجود است، این اداره  ١بر اساس مادۀ

 باشد.عضو ناظر و مدیر تصفیه می جایگزین
  روز پس از  ٥شود، اما ممکن است مدیر تصفیه ظرف ق.ت در ضمن حکم ورشکستگی تعیین می ٤٢٧عضو ناظر مطابق با مادۀ

 صدور حکم ورشکستگی معین شود.
 باشد.ورشکستگی می باشد و وظیفۀ مدیر تصفیه انجام امور مربوط به تصفیۀوظیفۀ عضو ناظر، نظارت در امور ورشکستگی می 
  ق.ت عضو ناظر از سوی دادگاه قابل تعویض است و طبق وحدت مالک مدیر تصفیه قابل تغییر از سوی  ٤٣٢مادۀ به استناد مادۀ

 باشد.دادگاه می
  الزحمۀ عضو ناظر توسط شود و طبق وحدت مالک حقالزحمۀ مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین میق.ت حق ٤٤٢به استناد مادۀ

 گردد.ادگاه تعیین مید
 
َ
 ه یا َع وظیفۀ مدیر تصفیه در دعاوی ل

َ
 یه تاجر ورشکسته:ل

 منقول داشته باشد یرغ یااز منقول  یتاجر ورشکسته دعوائه هر کس نسبت ب یحکم ورشکستگ یخاز تار  ،ق.ت ١٩٤ ۀطبق نِصّ ماد
ای که َله یا َعَلیِه خواد بگه: با صدور حکم ورشکستگی دعاویپس این ماده می .کند یبتعق او یتطرفه ب یا اقامه یهتصف یرمدبر  یدبا

ممنوع  شدناز طرِف دعوا واقعشود باید َله یا َعَلیِه مدیر یا ادارۀ تصفیه ادامه پیدا کند زیرا ورشکسته تاجِر ورشکسته طرح شده یا می
 است.

 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 ادارۀ تصفیه ادامه می ×
 یابد.دعوا علیه ب ادامه می +

بود فقط همان نقش به مدیر یا همین که حکم تاجر (ورشکستگی) صادر شد در هر نقشی که جواب صحیح، گزینۀ آخر است. 
 شد.، جواب، صحیح می»توسط«گفت می» علیه«به جای  ٣اگر در گزینۀ  شود.ادارۀ تصفیه واگذار می
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 اجازه عضو ناظربا  یهتصف یرمد باشندیم نفعیذ در آن  طلبکارها یئتهکه  یتمام دعاو ه نسبت ب، ق.ت ٥٨٤ ۀطبق نِصّ ماد 
احضار  یدمورد تاجر ورشکسته با ینباشد و در ا منقولیراموال غمزبوره راجع به  یاگر چه دعاو  ،خاتمه دهد صلحه را ب یدعو  تواندیم

 شده باشد.
 ینکهاالجرا نخواهد بود مگر اباشد صلح الزم یالهزار ر  از پنج یشب یانبوده  یماگر موضوع صلح قابل تقو، ق.ت ٥٨٤ ۀطبق نِصّ ماد 

یه (تاجر در هر صورت مشارالو  شودینامه تاجر ورشکسته احضار مصلح یقدر موقع تصد یدنما یقمحکمه آن صلح را تصد
 یریجلوگ یمنقول باشد برایراموال غه صلح راجع ب تی کهصور اعتراض ورشکسته درـ  صلح اعتراض کنده حق دارد که ب ورشکسته)
 .یدنما ینصلح را مع یفخواهد بود تا محکمه تکل یاز صلح کاف

 
 موم اموال تاجر ورشکسته:مهر و 
  دهد.ق.ت محکمه در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم را نیز می ٤٣٣طبق نِصّ مادۀ 
  ق.ت، مهر و موم باید فورًا توسط عضو ناظر به عمل آید ٤٣٤طبق نِصّ مادۀ. 
  صلح یننموده باشد ام یخود را مخف یاز دارائ یقسمت یاتمام  یاتاجر مقروض فرار کرده  که یدر صورت ق.ت ٤٣٧طبق نِصّ مادۀ 

 یدمهر و موم نماه چند نفر از طلبکاران فورًا اقدام ب یا یک یبر حسب تقاضا تواندیم» در حال حاضر در حقوق ایران مصداق ندارد.«
 اطالع دهد. العمومیمدعه اقدام خود را ب ینبالفاصله ا یدو با
 یدتجارتخانه و منزل تاجر با یهصندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاث ها وانبارها و حجره، ق.ت ٤٣٨ ۀطبق نِصّ ماد 

 مهر موم شود.
 موم و مهر ،ضامن شرکاءِ  شخصی اموال نسبی یا مختلط ،تضامنی هایشرکت ورشکستگی صورت در ق.ت، ٤٣٩ ۀطبق نِصّ ماد 

 .باشد شده صادر جداگانه حکم موجبه ب یا شرکت ورشکستگی حکم ضمن در نیز آنها ورشکستگی حکم اینکه مگر ؛شد نخواهد
 انجام آن را خواهد  یمزبور تقاضا یرباشد مد یامدهعمل نه ب یهتصف یرمد ییناگر مهر و موم قبل از تع، ق.ت ٤٤٣ ۀطبق نِصّ ماد

 نمود.
  معاف است و تحت اختیار تاجر ورشکسته ق.آ.د.م از مهر و موم  ٥٢٤ق.ت، مستثنیات دین موضوع مادۀ  ٤٣٩به استناد تبصرۀ مادۀ

 شود.گذاشته می
 ق.ت): ٤٣٤مستثنی کردن برخی از اموال از توقیف (مادۀ 

 پذیر است.مستثنی کردن برخی از اموال از توقیف با درخواست مدیر تصفیه و اجازۀ عضو ناظر امکان 
 اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نمود: کرده وتوان با اجازۀ عضو ناظر از مهر و موم مستثنی اشیاء ذیل را می 

 اشیاء و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و  خانواده او الزم است. •
 اشیائی که ممکن است قریبًا ضایع شود یا دچار کسر قیمت شود. •
ورتی که توقیف آنها موجب است، البته در ص ماشیائی که برای به کار انداختن سرمایۀ تاجر ورشکسته و استفاده از آن الز  •

 باب طلب باشد.ر خسارت ا
 ق.ت): ٤٤٥موارد فروش فوری اموال تاجر ورشکسته (مادۀ 

 رسند:با اجازۀ عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه، اموال ذیل به صورت فوری و بدون رعایت تشریفات به فروش می
 .اشیائی که ممکن است قریبًا ضایع شوند 
 ه ممکن است کسر قیمت حاصل کند.اشیائی ک 
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 .اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست 
 ق.ت): ٤٤٦خروج دفاتر از مهر و موم (مادۀ 

  ،دفتر دار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده
 نماید.مندرجات جدیدی به آن افزوده نشود و آنها را به مدیر تصفیه تسلیم میبندد تا ذیل دفاتر را می

 مجلس کیفیت دفاتر را به صورت خالصه قید کند.دفتردار باید در صورت 
 ق.ت): ٤٤٦خروج اوراق تجاری از مهر و موم (مادۀ 

ینکه نسبت به آنها اقدامات تأمینی به عمل آید، از توقیف خارج آن دسته از اوراقی که وعدۀ آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود یا ا
 شوند تا وجه آنها را وصول نماید.مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل میشوند و در صورتمی

 ق.ت): ٤٤٦بازکردن مراسالت تاجر ورشکسته: (مادۀ 
 شود.او باز میرسد، به مدیر تصفیه تسلیم و توسط مراسالتی که به اسم تاجر ورشکسته می 
 تواند در بازکردن مراسالت شرکت کند.اگر خود ورشکسته حاضر باشد می 

 ق.ت) ٤٤٧تأمین نفقۀ تاجر ورشکسته و خانوادۀ او (مادۀ 
 اش را از دارائی خود تواند نفقۀ خود و خانوادهدر صورتی که تاجر ورشکسته وسیلۀ دیگری برای اعاشه (زندگی) نداشته باشد، می

 کند.درخواست 
 بر عهدۀ عضو ناظر است. دۀ محکمه و تعیین موارد نفقه و مقدار آنهتصویب این امر بر ع 

 ق.ت): ٤٤٨بستن دفاتر تاجر ورشکسته (مادۀ 
 شود.ساعت مهلت داده می ٤٨نماید. برای حضور تاجر ورشکسته مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می 
  نشد، با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد.در صورتی که تاجر حاضر 

 ق.ت): ٤٥٠و  ٤٤٩تنظیم صورت دارایی تاجر ورشکسته (مواد 
 :ننموده باشد یمخود را تسل ییتاجر ورشکسته صورت دارا که یدر صورت
 کندیم یمتنظ نمایدیم یلکه تحص اطالعاتی یردفاتر و اسناد و سا یلهوسه آن را فورًا ب یهتصف یرمد. 
 از تاجر ورشکسته و شاگردها  یاوضاع و احوال ورشکستگه و نسبت ب ییصورت دارا یمعضو ناظر مجاز است که راجع به تنظ

 دهد. یبمجلس ترتمذکوره صورت یقاتاز تحق یدبخواهد و با یحاتتوض یگراز اشخاص د یناو و همچن ینمستخدمو
 ورشکسته:تنظیم صورت دارایی پس از رفع توقیف از اموال تاجر 

 پس از آن که اموال تاجر ورشکسته از توقیف خارج شد، باید صورت دارائی او مجددًا به صورت ذیل تنظیم شود:
  نموده و تاجر ورشکسته را هم در  ییصورت دارا یمشروع به تنظ یفرفع توق یپس از تقاضا یهتصف یرمدق.ت،  ٤٥١طبق نِصّ مادۀ

 .یستحضور او مانع از عمل ن عدمیول کندیاحضار م موقع ینا
 از  یکی. نمایدیم یهرا در دو نسخه ته ییصورت دارا شودیم یفکه رفع توق یجتدر ه ب یهتصف یرمد، ق.ت ٤٥٢ ۀطبق نِصّ ماد

 .ماندیدر نزد او م یگریو د کرده یمدفتر محکمه تسله ب ها رانسخه
 الزم بداند استمداد کند  که یاموال از اشخاص یمو تقو ییصورت دارا یهته یبرا تواندیم یهتصف یرمد، ق.ت ٤٥٣ ۀطبق نِصّ ماد

 .خواهد شد یصورت دارائ یمهشده است ضم یمقبًال تقو یول یامدهن یفدر تحت توق ۴۴۴که موافق ماده  یائیصورت اش
 شیوۀ وصول مطالبات و فروش اموال تاجر ورشکسته:
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 یهو وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاث ةالتجار تمام مال ییشدن صورت دارا یهپس از ته، ق.ت ٦٤٥ ۀطبق نِصّ ماد 
 .شودیم یمتسل یهتصف یرمده تاجر ورشکسته ب یاءِ اش) ویند یاتاز مستثن یرغه ب(
 اجازه با تواندمی همچنین و نمایدمی مداومت مطالبات به وصول ناظر عضو نظارت با تصفیه مدیر ،ق.ت ٧٤٥ ۀطبق نِصّ ماد 

(قبل از  قبالً  (مدیر تصفیه) لیکن نماید مباشرت تاجر التجارةمال و البیتاثاث به فروش ناظر عضو نظارت و العموم (دادستان)مدعی
 .کنداحضار توضیحات دادن برای را مشارالیه الاقل یا استماع را ورشکسته تاجر اظهارات باید فروش اموال)

 صندوق. گردد تسلیم محل عدلیه به صندوق فوراً  باید شودمی دریافت تصفیه مدیر توسط که وجوهی ،ق.ت ٦٠٤ ۀطبق نِصّ ماد 
به  مگر گرددنمی مسترد صندوق از مزبور وجوه کندمی باز مخارج و عایدات از اعم ورشکسته عمل برای مخصوصی حساب مزبور
 .تصفیه مدیر تصدیق و ناظر عضو حواله

 اقدامات تأمینی به نفع تاجر ورشکسته: 
 ورشکسته تاجر حقوق حفظ برای تأمینیه اقدامات مأموریته ب شروع روز از است مکلف تصفیه مدیر ،ق.ت ٤٦١ ۀطبق نِصّ ماد 

 .آوردعمله ب او مدیونینه ب نسبت
 حاضر باشد. ینیهتأم یاتعمل یهدر موقع کل تواندیتاجر ورشکسته م، ق.ت ٤٤٨ ۀطبق نِصّ ماد 

 تشخیص مطالبات طلبکاران:
  در حدود نظامنامه  یهتصف یرموجب اخطار مده که ب یدر مدت طلبکارها مکلفند  یپس از صدور حکم ورشکستگ«ق.ت:  ٤٦٢مادۀ

مطالبات آنها  یۀکه کل یانضمام فهرسته ب(رونوشت برابر اصل آن را) را  سواد مصدق آن یااسناد طلب خود  ،شدهینمع یهوزارت عدل
 »دارند. یافتکرده قبض در  یمدفتردار محکمه تسله ب نمایدیم ینرا مع
  مهلت مذکور در ماده قبل شروع  یانقضا یخمطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تار (قبول کردن)  یصتشخ« ق.ت: ٤٦٣مادۀ

 یبتعق )خواهد شد نیّ نامه معکه در نظام یبیترته ب( گرددیم یناز طرف عضو ناظر مع که یساعت شده و بدون وقفه در محل و روز و
 ».شودیم
  مطالبات  یصتشخ یندر ح تواندیمنظور شده م یحساب دارائ جزِء صورت یا یصکه طلب او تشخ یهر طلبکار « ق.ت: ٤٦٣مادۀ

  یداست اعتراض نما یدگیفعًال در تحت رس یاشده  یصکه سابقًا تشخ یهائطلبه و نسبت ب یدهرسان مه به طلبکارها حضور یرسا
 »خواهد داشت.حق را خود تاجر ورشکسته هم  ینهم
  از مختصری توصیف عالوهه ب و معین مطالبات تشخیص مجلسصورت در آنها وکالی و طلبکارها اقامت محل«ق.ت:  ٤٦٥مادۀ 

 که شود مسّلم نکته این و قید مجلسصورت در باید نیز السطوربین الحاقات یا تراشیدگی یا خوردگیقلم تعیینو شودمی داده سند
 ».است فیهمتنازٌع  یا مسلم طلب

  از دفاتر  یصورت یداز محکمه محل تقاضا نما یاابراز دفاتر طلبکارها دهد ه نظر خود امر به ب تواندیعضو ناظر م«ق.ت:  ٤٦٦مادۀ
 »و نزد او بفرستد.طلبکارها استخراج کرده 

  را  آن یزرا نوشته امضاء نموده و عضو ناظر ن یلسند عبارت ذ یدر رو  یهتصف یرمد ،اگر طلب مسّلم و قبول شد«ق.ت:  ٤٧٦مادۀ
 »... یخقبول شد بتار  ... مبلغ ... قروض جزو«:کندیم یقتصد

 ،را که اظهار کرده یالتزام بدهد طلب شودیم نیّ مع یهنامه وزارت عدلموجب نظامه که ب یبیترته در ظرف مدت و ب یدطلبکار با هر
 »نامشروع است. ۀقصد استفاد و بدون یقیطلب حق
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  راپرت  یفورًا از رو  یدمحکمه رجوع و محکمه باه را ب یهحل قض تواندیعضو ناظر م ،واقع شد یهفاگر طلب متنازٌع «ق.ت:  ٤٦٨مادۀ
را که  یو اشخاص یدعمل آه در امر ب یقامر دهد که با حضور عضو ناظر تحق تواندیمحکمه م یدنما یدگیعضو ناظر رس(گزارش) 

 »از آنها کسب اطالع کند. یاناظر احضار  دهند عضو یطلب اطالعات یناه راجع ب توانندیم
  باشد که محکمه نتواند در  یطور  یهمحکمه رجوع شده و قضه ب یطلب یصکه اختالف راجع به تشخ یدر موقع«ق.ت:  ٤٦٩مادۀ

 یرتأخه ب یقرارداد ارفاق یبترت یطلبکارها برا یئتبر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس ه یدصادر کند باروز حکم  ١٥ظرف 
 »منعقد شود. زبورو مجلس م نشده یدگیرس یجهمنتظر نت ینکها یاافتد و 

  که  یمعادل مبلغ یهفانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازٌع ه ب یمدر صورت تصم تواندیمحکمه م«ق.ت:  ٤٧٠مادۀ
 »ید مبلغ مذکور شرکت نما یطلبکارها برا یئتشده در مذاکرات هموقتًا طلبکار شناخته کندمی ینمحکمه در قرار مزبور مع

  اگر  یمجلس را بدهد ول یرأخقرار ت تواندیواقع شده باشد محکمه م یجزائ یبمورد تعق یطلب کهیدر صورت«ق.ت:  ٤٧١مادۀ
و مادام که محاکم صالحه حکم  یدصاحب آن طلب را موقتًا جزو طلبکاران قبول نما تواندینم ،مجلس نمود یرعدم تأخه ب یمتصم

 »شرکت کند. یورشکستگه ب راجع لیاتدر عم وجه یچه به تواندیاند طلبکار مزبور نمخود را نداده
  یورشکستگبه  راجع یاتعمل یرساو  یقرارداد ارفاق یبترته ب ۴۶۷و  ۴۶۲در مواد  نیّ مع یهامهلت یپس از انقضا«ق.ت  ٤٧٢مادۀ 

 ».شودیم(پرداخته) مداومت 
  و  یصاتو تشخ یاتعمله عمل نکردند نسبت ب ۴۶۲حاضر نشده و مطابق ماده  ینهکه در مواعد مع یطلبکارهائ«ق.ت:  ٤٧٣مادۀ

که ممکن  یماتیدر تقس یول ،ندارند یاعتراض گونهیچعمل آمده حق هه قبل از آمدن آنها ب ،وجوه یمتقسه که راجع ب یماتیتصم
 گرفتیآنها تعلق مه سابق ب یماترا که در تقس ای هحص اشندحق داشته ب ینکهبدون ا شوندیجزِء غرما حساب م ،یدعمل آه است ب
 ».یندمطالبه نما ،نشده یمکه هنوز تقس یاز اموال

  آن را  یدبا کنندینظر از آن نمدارند و صرف یاراتیخ یاتاجر ورشکسته دعو  یاموال متصرفه نسبت ب یاگر اشخاص«ق.ت:  ٤٧٤مادۀ
 »گذارند. ءموقع اجراه ثابت نموده و ب یورشکستگ عمل یهتصف یندر ح
  یاخود  یاموال متصرفه خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت ب یمجر  یزن یاراتیخ یادعو  ۀحکم فوق دربار «ق.ت:  ٤٧٥مادۀ 

 »بر ضرر طلبکارها نباشد. ینکها دارد مشروط بر یگراند
باشد طی تشریفاتی به موجب شدِن جمعی از طلبکاران در حّق تاجر ورشکسته میقرارداد ارفاقی که به منزلۀ ارفاق قائل قرارداد ارفاقی:

عقدی الزم است و در  ؛قرارداِد ارفاقی، یک عقد تشریفاتی است که منوط به تشریفاتی است که خواهیم گفت آید.به عمل می ٤٧٨تا  ٤٧٦مواد 
 .ق.ت) ٤٧٦عهدی است (ماده  ،ق.ت) قابل فسخ یا بطالن است و عقدی ٤٩٤تا  ٤٩٠قانونی ( خاِص  مواردِ 

 تشریفات تشکیل مجمع طلبکاران برای انعقاد قرارداد ارفاقی:
  ق.ت) مقصود از این مراسم  ٤٧٩ق آن منوط به اجرای مراسم رسمی است (مادۀ ارفاقی که یک عقد تشریفاتی است تحقّ قرارداد

روز عضو ناظر باید اقدام به دعوت طلبکارها جهت مشاورۀ انعقاد قرارداد ارفاقی و تشکیل مجمع عمومی  ٨رف این است ظر 
و  راپرت مدیر تصفیهبا شخصی تشکیل و مدر محل و تاریخ  ضو ناظرتحت ریاست ع) مجمع فوق باید ٤٧٦طلبکارها نماید (

 ق.ت) ٤٧٨+  ٤٧٧برگزار شود ( مجلس عضو ناظرصورت
  توسط شده  نیّ مع ۴۶۷موجب نظامنامه مذکور در ماده ه که ب یموعد  یخعضو ناظر در ظرف هشت روز از تار «ق.ت:  ٤٧٦مادۀ

مشاوره در  یبرا موقتًا قبول شده است یا یقتصدو  یصتشخرا که طلب آنها  یطلبکارهائ یۀکل [مدیر دفتر دادگاه]محکمه  دفتردار
و اعالنات  های دعوت)(نامه دعوت یهاطلبکارها در رقعه یعمومموضوع دعوت مجمع ،نمایدیدعوت م یانعقاد قرارداد ارفاق

 »شود. یحتصر  یدبا یدمندرجه در جرا
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  یهالمشارٌ  یاستشده است در تحت ر  ینکه از طرف عضو ناظر مع یمزبور در محل و روز و ساعت یمجمع عموم«ق.ت:  ٤٧٧مادۀ 
طلب آنها موقتًا که  یطلبکارهائ ینو همچن شده است یقتصدو  یصشخکه طلب آنها ت ییطلبکارها شودیمنعقد م (عضو ناظر)

 یدبا (تاجر ورشکسته) یهالمشارٌ  شودیمجمع احضار م یناه ب یزن هتاجر ورشکست .شوندیمالوکاله آنها حاضر ثابت یلوک یا یدهقبول گرد
 »باشد. یدهعضو ناظر رس یقتصده و صحت آن بکه عذر موجه داشته  یدنما یلاعزام وک تواندیم یشخصًا حاضر گردد و فقط وقت

  یاتیعمل آمده و عمله که ب یاقدامات و یورشکستگ یتوضعاز (گزارشی)  یمجمع طلبکارها راپورته ب یهتصف یرمد«ق.ت:  ٤٧٨مادۀ 
 یمعضو ناظر تقدو به  یدهرس یهتصف یرامضاِء مده مزبور ب (گزارش) راپورت دهدیم ،شده است استحضار تاجر ورشکسته اکه ب

 »دهد. یبترت یمجلسطلبکارها صورتمجمع  یماتمذاکرات و تصم یهاز کل یدو عضو ناظر با شودیم
 :ارفاقیو شرایط قرارداد طرفین 

است  ممکناین طلبکاران  ق.ت ٤٨٠مطابق ماده ( .باشندمی انت طرفین قرارداد ارفاقی از یک طرف دیگر طلبکار .ق ٤٧٩مطابق ماده 
 باشد.و طرف دیگر تاجر ورشکسته می قبول گشته باشد) موقتاً ست طلبشان ممکن ا و تصدیق شده باشد و طلبشان تشخیص

 چه طلبی است؟ : منظور از طلب تصدیق شدهسؤال
 .کندمیادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه طلب طلبکاران را قبول نموده باشد و طلبکاری دیگر بدان اعتراض ن یعنی

 قبول گشته چه نوع طلبی است؟ موقتاً : منظور از طلب سؤال
اما یک یا چند نفر از طلبکاران بدان  ندکمی آن است که ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه، طلب طلبکار را قبولگشته  قبول موقتاً منظور از طلب 

. اگر دعوی محکوم به رد شد، هزینه از کیسه خواهان رفته ولی کندمی. در این صورت معترض با هزینۀ خود اقامۀ دعوی کنندمیاعتراض 
به ایشان به عنوان پاداش داده  عنهمعترض، از آن طلب اعتراض شده تا حد مطلب ع خواهان صادر گردید در این صورتبه نف اگر حکم

 و هزینۀ دعوی نیز به ایشان مسترد خواهد شد. شودمی
 ؟کنند را منعقدارفاقی  قرارداد توانندمیچه اکثریتی  با طلبکاران :سؤال

بوده و بایستی این  طلبکاراناز  یک نفر به عالوهحداقل نصف ق.ت  ٤٨٠به ماده  با توجه نمایندمیطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را منعقد 
سه چهارم کل مطالباتی که تشخیص و تصدیق شده و یا موقتًا قبول گشته باشد) باشند (را از تاجر داشته  حداقل سه چهارم کل مطالباتتعداد 

 ق.تجارت قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد. ٤٨٦مطابق ماده 
  سه ربع از مطالبات  یمبلغ دارا یثاز ح یول ،طلبکارها عددًا حاضر شوند یتر اکث یگاه در مجلس قرارداد ارفاقهر «ق.ت:  ٤٨١مادۀ

حاصله از آن مجلس معّلق و قرار انعقاد  یجهرا حائز نباشند نت یعدد یتاکثر  یسه ربع از مطالبات باشند ول یآنکه دارا یانباشند 
 »شود.)(گذاشته میود.شیبعد داده م هفته یک یبرا یمجلس ثان

  اند مجلس را امضاء نمودهالوکاله آنها حاضر بوده و صورتثابت یلوک یاخود  ،که در مجلس اول یطلبکارهائ«ق.ت:  ٤٨٢مادۀ
سابق  یماتاگر حاضر نشدند تصم یدهند ول ییریخود تغ یمحاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصم یثاندر مجلس  یستندمجبور ن

 است  یاعتبار خود باقه آنها ب
سه چهارم کل  ی کهطلبکاراناز  حداقل نصف به عالوه یک نفر( ۴۸۰مطابق ماده  یو مبلغ یعدد ریتاکث یثان اگر در جلسه

 »گردد)(منعقد میخواهد بود. یقطع یشود قرارداد ارفاق یلتکم) مطالبات تشخیص و تصدیق شده  یا موقتًا قبول گشته باشد
  توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت نسبی ورشکسته شود، طلبکارها میق.ت، اگر یک شرکت تضامنی، مختلط یا  ٥٠٦طبق مادۀ

 ، یا فقط با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند، البته در صورتی که شرکاء ضامن نیز ورشکسته شده باشند.منعقد کنند
 اعتراض به قرارداد ارفاقی:

 : آیا قرارداد ارفاقی قابل اعتراض است یا خیر؟سؤال
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ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی  توانندمیق.ت  ٤٨٥ارند مستندًا به ماده بلی، کلیۀ طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد ارفاقی را د
 بدان اعتراض نمایند.

  برای انعقاد آن رعایت ،(تا محکمه بررسی نماید که آیا تشریفات قانونی دمحکمه برس یقتصده ب یدبا یقرارداد ارفاق«ق.ت:  ٤٨٦مادۀ
 .یدرا از محکمه تقاضا نما آن یقتصد توانندیقرارداد م یناز طرف یکو هر  شده است یا خیر)

بینی ای که برای اعتراض به قرارداد ارفاقی پیش(یک هفته مذکور در ماده قبل هفتۀیکمدت  یقبل از انقضا تواندینم محکمه
 یکه حق اعتراض دارند اعتراضات یطلبکارهائ مدت از طرف ینهر گاه در ظرف ا  یداتخاذ نما یقتصده راجع ب یمیتصم شده است.)

 ،حکم واحد صادر کند یقرارداد ارفاق یقدر موضوع اعتراضات و تصد یدعمل آمده باشد محکمه باه ب
 ».شودیبالاثر م نفعیتمام اشخاص ذ ه شود قرارداد نسبت ب یقتصد راضاتاگر اعت

  که  (گزارشی) یراپورت یددهد عضو ناظر با یرأ (قرارداد ارفاقی)قرارداد یققبل از آن که محکمه در باب تصد«.ت: ق ٤٨٧مادۀ
 ».یدنما یممحکمه تقده باشد بو امکان قبول قرارداد یورشکستگ یفیتمتضمن ک

  امتناع خواهد نمود. یقرارداد ارفاق یققواعد مقرره محکمه از تصد یتدر صورت عدم رعا«ق.ت:  ٤٨٨مادۀ« 
 ارفاقی: دفسخ قراردا

 : آیا قرارداد ارفاقی قالب فسخ است یا خیر؟سؤال
 نمود. ابر علیه تاجر اقامۀ دعو  توانمی.ت تاجر به شرایط قرارداد عمل ننماید. برای فسخ قرارداد ارفاقی ق ٤٩٤به ماده  با توجه

 بطالن قرارداد ارفاقی:
 یا خیر؟ باشدمی: آیا قرارداد ارفاقی قابل ابطال سؤال

 ق.تجارت باطل است: ٤٩٢دو مورد ذیل قرارداد ارفاقی مطابق ماده  در
(چه در حاِل تعقیب باشد چه ورشکسته به تقصیر و  ورشکسته عادیارفاقی فقط با  قرارداددر موردی که تاجر، ورشکسته به تقلب یعنی  .١

 قرارداد ارفاقی منعقد نمود. تواننمیقابل انعقاد است با ورشکسته به تقلب  محکوم شده باشد)
در صورت محکومیت تاجر به با او قرارداد ارفاقی منعقد نمود اما  توانمیباشد  تحت تعقیبنکته: اگر تاجر به جرم ورشکستگی به تقلب 

 ، قرارداد ارفاقی باطل خواهد بود.ورشکستگی به تقلب
ق.تجارت چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد تاجر در میزان دارایی یا میزان قروض خود حیله و تقلب به کار  ٤٩٠مطابق ماده  .٢

 برده و میزان واقعی را بیان ننموده است.
 آثار بطالن یا فسخ قرارداد ارفاقی:

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 اینکه

ناظر و مدیر تصفیه جدید انتخاب خواهد نمود اما محتمل  ق.تجارت پس از فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، محکمه عضو ٤٩٧به ماده  با توجه
 همان عضو ناظر یا مدیر تصفیه سابق باشند یا خیر. آنهااست 
اجرای قرارداد ضامنی داده شده باشد در صورت بطالن قرارداد ارفاقی تکلیف ضمانت چیست؟ در این صورت ضمانت  ن: اگر برای حسسؤال

 .گرددمیضامن نیز ملغی 
  معامالتی که تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور به واسطۀ فسخ یا بطالن قرارداد ارفاقی،  ق.ت، ۵۰۰ مادۀطبق

شود مگر در صورتی که معلوم شود معامالت منعقد شده به قصد اضرار بوده و به حکم بطالن یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی
 ضرر طلبکاران هم باشد.

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

۱٤٤ 
 

 یبعد از قرارداد ارفاق که یو اشخاص یطلبکاران ارفاق ینتاجر ب ییدارا یابطال قرارداد ارفاق یادر صورت فسخ «ق.ت:  ۵۰۱ ماده 
 ».شودیم یمتقسغرما ه ب ،اندطلبکار شده

 ق.ت): ٥٠٣ورشکستگی مجدد تاجر (مادۀ 
 این صورت:ممکن است تاجر در طول مدت اجراء قرارداد ارفاقی، مجددًا ورشکست شود، در 

 گرددمجددًا برای او حکم ورشکستگی صادر و مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین می. 
  دارایی موجود تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که به واسطۀ معامالت صورت گرفته پس از انعقاد قرارداد ارفاقی، از تاجر

 شود.اند به غرما تقسیم میطلبکار شده
 تفریغ حساب:

  شروع خواهد کرد یعمل ورشکستگ یغتفر و  یهتصف یاتعمله فورًا ب یهتصف یرمنعقد نشد مد یاگر قرارداد ارفاق«ق.ت:  ٥٠٤مادۀ.« 
را به فروش  اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکستهاین است که مدیر تصفیه  یعمل ورشکستگ یغو تفر  یهتصف یاتعملمنظور از 

با حضور تاجر و  تحت نظر عضو ناظرنماید. چنین اقدامی  حساب یغتفر ون او را صلح یا وصول نموده و رسانیده و مطالبات و دی
آید: منظور از تصفیۀ عادی به به عمل می اختصاریو  عادیآید، در نهایت، عملیات تصفیه به دو شکِل به عمل می ورشکسته

های عملیات ) حالتی است که ورشکسته هزینه١٣١٨قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی (مصوب  ٤٠و  ٢٥، ٢٤موجب مواد 
گهی  گر در یک بار دی ،روز ١٠یک بار به عمل آمده و پس از  در روزنامۀ رسمیتصفیه را بتواند پرداخت نماید که در این صورت نشر آ

رح کنند در طی دارند مشود تا ظرف دو ماه هر اّدعایای نیز برای طلبکاران ارسال میآید و نسخهبه عمل می روزنامۀ کثیراالنتشار
به شکل مختصر یعنی فقط با یک بار نشر  ،تصفیۀ اختصاری که ناظر به حالتی است که هزینۀ عملیات تصفیه قابل پرداخت نیست

گهی  اموال به فروش رسیده و تقسیم  هبدون مزاید بدون رعایت تشریفاتو  روزه به طلبکارها برای طرح اّدعا ٠٤دادن فرصِت و آ
 اّولشود. نکته حائز اهمیت آنکه تقسیم اموال چه در تصفیۀ عادی و چه در تصفیۀ اختصاری باید به ترتیب ذیل صورت گیرد: می

طلبکارهای با وثیقه بر سایر طلبکارها مقّدم است یعنی هر کس وثیقه  دّوم ؛شودهای ورشکستگی و تصفیه کنار گذاشته میهزینه
حقوق . ١: شنکه اینا می طلبکارهای با حّق تقّدم (ممتازها) مّو س؛ است دارد چه رسمی چه غیررسمی بر سایر طلبکارها مقّدم

 چهارمو  ؛نفقۀ همسر. ٤ق درمانی)؛ . پزشک و دارو فروش (حقو٣. حقوق تحت قیمومت یا والیت ورشکسته؛ ٢خدمه و کارگر؛ 
 طلبکاران عادی.

  یرمکلف است تمام اموال منقول و غ یهتصف یرحساب شود مد یغتفر ه که عمل تاجر ورشکسته منجر ب یدر صورت«ق.ت:  ٥١٠مادۀ 
مراتب در  ینتمام ا. کند یغو حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفر  یونمطالبات و د یدهورشکسته را بفروش رسانمنقول تاجر

العموم ی. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعیدآیحضور تاجر ورشکسته بعمل م تحت نظر عضو ناظر و با
 »عمل خواهد آمد.به  یهوزارت عدلنامه فروش اموال مطابق نظام ـ است  یکاف (دادستان)

 اصل تساوی حقوق بستانکاران:
 مدیگر برتری ندارند.بر ه کدامهیچوی برخوردار بوده و حقوق بستانکارن آن است که همۀ طلبکاران از حقوق مسا منظور از اصل تساوی

 یا خیر؟ باشدمیاصل تساوی حقوق بستانکاران استثنائی وارد  بر : آیاسؤال
 .باشندمیاولویت استثنائات وارد بر اصل قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، طلبکاران ممتازه و طلبکاران با حق  ٥٨بلی، مطابق ماده 

 : مالک طلبکاران ممتازه و طلبکاران با حق اولویت چیست؟سؤال
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که ادارۀ دارایی  ایپرونده. در باشدمیورشکستگی  ادارۀ تصفیه امور ق. ٥٨حق اولویت، منحصرًا ماده مالک ما برای طلبکار ممتازه و دارای 
عمومی دیوان در یک رأی وحدت رویه این  هیأت ،نمودمیبه قانون خاص دیگری جهت قلمداد نمودن خود به عنوان طلبکار ممتازه استناد 

 ق.ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی قلمداد نمود. ٥٨ممتازه و با حق اولویت را ماده امر را قبول ننموده و مالک طلبکار 
 از طلبکاران ممتازه کدام طلبکاران هستند؟: منظور سؤال

 .گردندمیق.ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، طلبکاران صاحب وثیقه به عنوان طلبکار ممتازه قلمداد  ٥٨مطابق ماده 
 اینکهیا  گردندمیدر موردی که دارای وثیقه باشند) طلبکار ممتازه قلمداد ( هابهرههم نسبت به اصل طلب و هم نسبت به  هابانک: آیا سؤال

 ؟گردندمی فقط نسبت به اصل طلب، طلبکار ممتازه قلمداد
باید داخل در صف غرماء  هابهرهو نسبت به  گردندمیب، طلبکار ممتازه قلمداد لفقط نسبت به اصل ط هابانکبه رأی وحدت رویه،  با توجه
 ).باشدمیقبل از زمان توقف  هایبهرهمنظور (گردند 
از طلبی که بابت آن وثیقه بوده به فروش رود و آن طلبکار یک طلب دیگر نیز از تاجر ورشکسته داشته  تربیش: اگر مال مورد وثیقه به سؤال

 باشد، تکلیف چیست؟
 .گرددمیبایستی مازاد به مدیر تصفیه داده شود تا بین غرماء تقسیم گردد و آن طلبکار بابت طلب دیگر، داخل در صف غرماء 

 حاصل فروش مال وثیقه، کفاف طلب طلبکار را نکند تکلیف چیست؟ اگر :سؤال
که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده  هاییطلبقانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر داشته،  ٥٨قسمت دوم ماده 

ثبت اسناد و امالک این قسمت از ماده قابلیت قانون  ٣٤توجه به ماده اید گفت با ب اما ؛گرددمیطلبکار بابت بقیه طلب داخل در صف غرماء 
از قیمتی که رهن بوده به فروش نرود به همان  تربیشقانون ثبت اسناد و امالک، اگر مال مورد وثیقه به  ٣٤اعمال ندارد زیرا مطابق ماده 

 .ماندنمین طلبکار با حق وثیقه، از ورشکسته طلبکار باقی یعنی در این صورت، دیگر آ گرددمیمبلغی که رهن بوده به مرتهن تملیک 
 شکستگی:ع قانون اداره تصفیه امور و ور وضمو »الف و ب« هایصندوق

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در این زمینه بیان حکم نموده است. ٥٧الی  ٥١مواد 
 اعادۀ اعتبار:

تأدیۀ همۀ دیون ورشکسته است که طبیعتًا منتهی به تسویۀ دیون شده و بر خالف دو طریِق ترین راِه خاتمۀ ورشکستگی، تأدیۀ دیون، بدیهی
شوند این روش واقعًا سبب خاتمۀ مرشکستگی ) که قانونًا سبب خاتمۀ ورشکستگی مییوند یۀتصفو  یغتفر و  ارفاقیتنظیم قرارداد دیگر (

کلیۀ دیون خود را با متفرعات و مخارج کامًال بپردازد و نسبت به خسارِت تأخیر نیز ق.ت تاجر  ٥٦١شود و آن زمانی است که به موجب مادۀ می
سال قبل از تاریخ توقف قابل مطالبه و  ٥تا  ٥٦٢با وجود آنکه به موجب رأی وحدت رویه از تاریخ توقف به بعد منتفی است به موجب مادۀ 

اگر تاجِر ورشکسته بخواهد مجددًا به  )تسویه، تصفیه، ارفاقه طریِق فوق (پرداخت است به هر حال با خاتمۀ ورشکستگی از هر کدام از س
أعمال کند باید به درخواست اعادۀ اعتبار کند، اعادۀ اعتبار یا به صورت واقعی و آن وقتی است که خاتمه از طریق تسویه انجام أعماِل تجاری 

 آید.کل ارفاق یا تصفیه بوده باشد) به عمل میبوده باشد و یا به شکل قانونی بوده باشد (و آن وقتی که به ش
 خاتمه اگر با ارفاق یا تصفیه باشه: اعادۀ قانونی 
 (حقیقی) خاتمه اگر با تسویه باشه: اعادۀ واقعی 

 اعادۀ اعتبار بر دو نوع است:
 یا حقیقی: اعادۀ اعتبار واقعی .١

متفرعات و مخارج آن پرداخت نماید. در این اعادۀ اعتبار دیگر های خود را با ق.تجارت کلیه بدهی ٥٦١آن است که تاجر مطابق ماده 
 باشد.نی مطرح نمیت معیّ بحث از اثبات صحت عمل تاجر در ظرف مّد 
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 اعادۀ اعتبار قانونی: .٢
 باشد و دارای شرایط ذیل است:ق.تجارت می ٥٦٥مشمول ماده 

 گی اثبات نماید.سال از تاریخ اعالن حکم ورشکست ٥تاجر صحت عمل خود را در ظرف  -الف
تاجر به مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی عمل نموده و وجوهی که به موجب قرارداد ارفاقی به عهده گرفته است، پرداخت نماید یا کلیه  -ب

یکی از  و ١طلبکاران به اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند یا کلیه طلبکاران ذمه تاجر را بری نمایند. (در صورت جمع شرایط فوق یعنی بند 
 نماید)تاجر قانونًا اعاده اعتبار پیدا می ٢مصادیق بند 

نماید. همچنین حکم راجع به اعادۀ ق.ت محکمه اتخاذ تصمیم می ٥٧١الزم به یادآوری است که در خصوص اعادۀ اعتبار، با توجه به ماده 
اعادۀ اعتبار رد شود پس از شش ماه از تاریخ قطعیت، باشد. اگر اعتبار خواه در خصوص رد و خواه در خصوص پذیرش، قابل تجدیدنظر می

 باشد.مجددًا دعوی اعادۀ اعتبار قابل طرح می
که از جنبۀ جزایی اعاده ق.ت ورشکسته به تقلب و همچنین جرم سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در امانت مادامی ٥٧٥: مطابق ماده نکته

 عادۀ اعتبار کنند.ز جنبۀ تجاری اتوانند ااند، نمیحیثیت نکرده
 گفته شده است: تشریفات اعادۀ اعتبار، ٥٧٥تا  ٥٦٦از مادۀ 
  ؛ق.ت) ٥٦٦آید (ترجمۀ ماده به دادستان حوزۀ قضایی به عمل می درخواستبا تقدیم 
 ؛ق.ت) ٥٦٧شود (ماده درخواست فوق در مّدت یک ماه در اتاق دادگاه بدوی و دادسرا الصاق می 
  ؛ق.ت) ٥٦٧و  ٥٦٢، ٥٦١شود ( مواد سفارشی دوقبضه به کلیۀ طلبکارن ارسال میدرخواست فوق با پست 
  ؛ق.ت) ٥٦٩و  ٥٦٨عدم اعتراض احتمالی ظرف یک ماه و عدم ورود ثالث توسط معترضان (مواد 
 ؛ق.ت) ٥٧١شود (ماده حکم اعادۀ اعتبار در یک جلسۀ علنی صادر می 
  ؛)٥٧٣تا  ٥٧٢ل تجدیدنظر است (مواد قاب روز از تاریخ اعالم حکم ١٠ظرف حکم صادره 
  اگر عرضحال (درخواست) قبول شده و حکِم اعادۀ اعتبار صادر شده باشد در دفتر مخصوصی ثبت و با مرکب قرمز، مقابل اسم تاجِر

 ق.ت)؛ ٥٧٤شود (ماده ورشکسته قید می
 راه با سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در امانت از شود که ورشکستگی به تقّلب و یا هماعادۀ اعتباِر تجاری در صورتی پذیرفته می

 ق.ت). ٥٧٥جنبۀ جزایی اعادۀ اعتبار و یا اعادۀ حیثیت شده باشد (ماده 
 :ق.تجارت) ٥٣٥الی  ٥٢٨استرداد (مواد ی ادعو 

تواند مال خود را میدعوای استرداد، یعنی شخصی که مالی در دست تاجر دارد، به جای آنکه وارد صف ُغرما شود؛ دعوای استرداد: 
 مسترد کند و بدین ترتیب به تمام طلب خود نائل شود.

یا اینکه سند تجاری به دلیل دیگری در دست تاجر و  یا ظهرنویسی جهت وکالت به عمل آمدهدر این ماده  ق.تجارت: ٥٢٨تفسیر ماده 
سند بایستی داخل در صف غرماء گردد  گردد، دارندۀ واقعِی ل نماید و ورشکسته و . حال اگر تاجر وجه آن سند تجاری را وصامانت بوده است

تاجر  تواند پس از ورشکستگِی اما چنانچه هنوز تاجر وجه آن سند تجاری را وصول ننموده است و اصل آن سند در دست تاجر باشد دارنده می
 ٣استرداد عیِن اوراق و اسناد با داشتن  یستی مسترد گردد.ق به غیر بامتعلّ  دانیم هر عیِن مراجعه نموده و اصل سند خود را مسترد دارد زیرا می

 شرط مسموع است:
 . اسناد و اوراق (چه تجاری و چه غیرتجاری) به صورت امانت و نه مالکیت نزد تاجر باشد.١
 . اثبات شود اوراق و اسناد متعلق به خواهان بوده و نه تاجر.٢
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تواند ابتدا ظرف دو ماه از طریق ادارۀ تصفیه مّدعِی استرداد میکه در این صورت  . عین اسناد و اوراق حین ورشکستگی موجود باشد٣
قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی  ٢٤. مستند: مادۀ شوداز طریق دادگاه اقدام می در صورت عدم پذیرش ادارۀ تصفیهتقاضای تصفیه نماید 

 ق.ت. ٥٣٥این قانون و مادۀ  ٢٨و مادۀ ) ١٣١٨(مصوب 
کار جهت فروش مال غیر بوده لالعمحّق  ،نموده است یعنی تاجرعنوان واسطه عمل میه در این ماده تاجر ب ق.تجارت: ٥٢٩ماده تفسیر 

شرط  ٣استرداِد عیِن امواِل امانی نیز با جمع  استرداد آن را خواهد داشت. ، حّق موجود است عین آن مال تاجر، و چون در هنگام ورشکستگِی 
 مسموع است:

 ال یا اموالی نزد ورشکسته به امانت بوده یا برای نگهداری یا برای فروش.. م١
 . تعّلق آن مال به خواهان، ثابت شود.٢
 چه نزد شخص دیگری که از طرف تاجر است).چه نزد تاجر . عین آن اموال موجود باشد چه کًال چه جزئًا (٣

 کار در خرید بوده است.العملکاری کرده است؛ در واقع، تاجر، حّق العملحّق که مادۀ مهّمیه، تاجر،  ٥٣٠در  ق.تجارت: ٥٣٠تفسیر ماده 
 تواند رجوع کند. پرداخت نشده باشد، فروشنده می ،پرداخت شده باشد اما اگر قیمت ،تواند به تاجر مراجعه کند که قیمتآمر زمانی می
نموده و چون در این ماده نیز باز تاجر به عنوان واسطه عمل میکار در فروش است. العملحّق  ،در اینجا تاجر :ق.تجارت ٥٣١تفسیر ماده 

 پس: استرداد کاال را خواهد داشت. در 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 به فروش نرفته یا قیمِت آن محاسبه و پرداخت نشده صاحب مال میتا زمانی که عین مال موجود است به طور کّلی 
 تواند استرداد کند.واّال طرف مقابل یعنی خریدار می

آن اعتبار  مشابِه  بارنامه یا اسنادِ  برای قانونگذارآن است که  علت عدم پذیرش دعوی استرداد ،در این ماده ق.تجارت: ٥٣٢ده تفسیر ما
 باشد:باشد که تاجر به اصالت اقدام به خرید نموده و دعوای استرداد قابل بررسی میبیانگر سه حالت می ٥٣٣و  ٥٣٢ باشد.زیادی قائل می

نماید و مقصود از صاحب کاال از تسلیم آن امتناع می ٥٣٣. کاال به تاجر فروخته شده اما مبیع هنوز در تصرف بایع است که به استناد مادۀ ١
 است. امتناع از تسلیماسترداد در این حالت همان 

حساب یا بارنامه به ز سوی تاجر به موجب صورت. کاال به تاجر فروخته شده و مبیع نیز ارسال شده اما هنوز وصول نشده است و همچنین ا٢
 دیگری فروخته نشده است که در این صورت باز هم حّق استرداد برای بایع محفوظ است.

 کاال به تاجر فروخته شده و مبیع تسلیم تاجر شده است در این حالت قانونگذاِر قانوِن تجارت تعیین تکلیف نکرده و بر خالف دیدگاه مادۀ. ٣
محور (مثِل کانون و قضاوت) رسد سؤاالت نصداند به نظر میقانون مدنی در باب خیار َتفلیس که چنین حالتی را نیز قابل استرداد می ٣٨٠

 حالتی دیگر قابل استرداد نیست.  چنین
 در این ماده ذکر سه نکته الزم است: ق.تجارت: ٥٣٣تفسیر ماده 

 باشد.عنوان واسطه بوده، در این ماده تاجر خود اصیل در معامله میاوًال: برعکس مواد قبلی که تاجر به
 باشد.حبس مطرح میثانیًا: برعکس مواد قبلی که بحث دعوی استرداد مطرح بوده در این ماده حق 

 تجزیه باشد.در این ماده حکم موردی را بیان داشته که مورد قابل قانونگذارثالثًا: 
میلیون تحویل گرفته است. حال اگر بعدًا تاجر،  ٢٠فروشد. از ثمن معامله میلیون به تاجر می ١٠٠تن برنج به مبلغ  ١٠برای مثال شخصی 

حکم  قانونگذارحبس استفاده نماید اما  تن از حّق  ٨تواند نسبت به ها را تحویل دهد ولی میز برنجتن ا ٢ورشکسته گردد، فروشنده بایستی 
فروشد و بابت میلیون به تاجر می ٣٠٠تجزیه نباشد، بیان نداشته است. برای مثال شخصی ماشینی را به مبلغ موردی را که مورد معامله قابل
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ق.تجارت منصرف به  ٥٣٣ال اگر بعدًا تاجر، ورشکسته گردد تکلیف چیست؟ حکم مقرر در ماده کند حمیلیون دریافت می ١٠٠ثمن معامله 
 حبس را برای فروشنده قائل شد. حّق  مدنیق. ٣٧٧ان با استناد به ماده تو موردی است که هنوز مورد معامله تسلیم تاجر نشده و می

 
 :بندی کنیمورشکستگی رو جمع خوایممی ایپنج مرحله» خط زمانِی «یا » تایم الین«با این 

 
 .٤٢٤/  ٤٢٦ مگر ... االصول چنین معامالتی صحیح استعلی . قبل توقف:١

مدنی،  ت باشد یعنی با همان قواعِد عمومِی در این مقطع، تاجر سالم است پس طبیعتًا وضعیت معامالتش نباید با اشخاص عادی متفاو
الَمَثل معاملۀ حاکم است، فی همان ضمانت اجرای مدنیمفقود باشد که باز هم  صحتشرایط اساسی معامالتش صحیح است مگر اینکه 

خاصی را بر خالف قانون  ق.ت ضمانت اجرای ٤٢٤صوری یا مسبوق به تبانی خود به خود باطل است البته قانون تجارت به موجب مادۀ 
 بینی کرده است.مدنی پیش

 !نگفته همونی رو بزن که در مدنی گفتهدربارۀ عقد نکته: هر جا قانون تجارت چیزی 
 تاجرِ  دیِن از ر گوید فرامیق.ت  ٤٢٤است اما در مادۀ  غیر قابل استنادمدنی حقوق در از دین عقِد صوری باطل است. عقد به قصد فرار 

ظرف دو سال ؛ سومًا وت قیمتتفاپرداخت عدم ؛ دومًا ضرر یک چهارم باشد حداقلگوید: اّوًال متوقف: قبل از توقف: فسخ؛ قابل تجارت می
 .دعوای فسخ اقامه شده باشد

باطل دانسته شده  صوری معامله به قصد فرار از دیِن معامله به قصد فرار از دین به موجب قانون مدنی ضمانت اجرای صریحی ندارد بلکه تنها 
 خاِص  قانوِن  ٢١مادۀ  ای به موجبین معاملهاست که مطلب جدیدی نیست چرا که هر معاملۀ صوری باطل است بنابراین ضمانت اجرای چن

در حال حاضر برای آنکه معامله به قصد فرار از دین محرز شود حتمًا باید انتقال  .باشدمی غیر قابل استنادهای مالی نحوۀ اجرای محکومیت
نیت منتفی است و سوء و اّال اموال یا انجام معامله بعد از صدور حکم قطعی علیه مدیون صورت گرفته باشد تا مشمول بزه فرار از دین شود 

مشمول همان ضمانت اجرا  معاملۀ به قصد فرار دینبه هر تقدیر در ق.ت  ) ٢٠/١/٩٨ – ٧٧٤(رأی وحدت رویۀ  ای صحیح استچنین معامله
 قابل فسخ است. ق.ت ٤٢٤مادۀ  قبل از توقف مطرح باشد که طبق معامله به قصد فرار از دین تاجِر متوقفاست مگر اینکه 

 .ف، متخلف است)که تاجر متوق ٥٥١+  ٥٥٧و ( ٤٢٣مگر  االصول چنین معامالتی صحیح استعلی . بعد از توقف:٢
 ق.ت: ٥٥٧و  ٤٢٣قف صحیح است مگر دو دسته استثناِء مادۀ بعد از توقف نیز با همان قواعِد عمومِی مدنی اصوًال معامالِت تاجِر متو

ای که ماِل تاجر را مقّید نماید . معامله٣. تأدیۀ قروض؛ ٢. هر نوع نقل و انتقال بالعوض؛ ١دسته باطل است:  ٣ق.ت فقط  ٤٢٣به موجب 
گه: کلیۀ معامالت بعد از توقف باطله به شرطی که تاجِر متوقف مجرم باشد! ق.ت هم می ٥٥٧مانند رهن که به ضرر طلبکاران باشد. مادۀ 

 دربارۀ تاجِر مجرمه! این ماده 
 ٤٢٣کنند اصل بر غیر مجرم بودن است و معامالِت او صحیح است مگر سه دستۀ سؤال می به صورت مطلقها از شما وقتی توی آزمون

 گیم کّل معامالت، باطل است.ق.ت می ٥٥٧+  ٥٥١که در اینجا با جمِع مواِد ق.ت؛ اما اگر مقید کند که تاجر، مجرم است 
ف اما یک کلید برای آزموِن کانون: از آنجا که اصل بر غیرمجرم بودِن تاجر است در سؤاالت مطلق باید قائل به صّحِت معامالِت بعد از توق

 وجود داشته باشد. معاملۀ ورشکسته به تقّلب؛ معاملۀ مقّید؛ قرض؛ بودنبالعوضباشیم مگر تصریح به 
 .چنین معامالتی باطل است حکم:صدور . بعد از ٣

بعد از صدور حکم تا مبعد از توقف تا صدور حکفقبل از توق
خاتمۀ ورشکستگی

گی بعد از خاتمۀ ورشکست
اربعد از اعادة اعتبتا اعادة اعتبار

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

۱٤۹ 
 

رسد نتیجۀ سلب مداخلۀ ق.ت که تاجر را از مداخله در اموالش بعد از صدوِر حکِم ورشکستگی منع کرده بود به نظر می ٤١٨با توّجه به مادۀ 
 تاجر در اموالش این باشد که معامالت او پس از صدور حکم ورشکیتگی تمامًا محکوم به بطالن است.  

 .ق.ت ٥٠٠مگر مادۀ  االصول چنین معامالتی صحیح استعلی مۀ ورشکستگی:. بعد از خات٤
تواند در اموال خود مداخله اش خاتمه یافته و مجددًا میتاجِر ورشکسته به واسطۀ قرارداد ارفاقی یا تصفیۀ دیون یا تأدیۀ دیون، ورشکستگی

معامله ق.ت:  ٥٠٠االصول معامالت چنین تاجری بعد از خاتمه صحیح است مگر در یک حالت استثناء که به موجب مادۀ نماید بنابراین علی
باطل که آن  یا فسخ ِد اضراری که به ضرر طلبکاران است پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالنبه قص

 شود؛ ولی اگر معامله به قصد فرار و ضرر نبوده باشد صحیح است.محسوب می
به موجب قرارداد ای بعد از خاتمۀ ورشکستگی معاملهاست و چنین  قابل فسخ ٤٢٤نکته: معامله به قصد اضرار قبل از توقف به موجب مادۀ 

  است. غیر قابل استناداست بر خالف قانون مدنی که کًال  باطلداد مذکور منتهی به بطالن شده است ار ارفاقی که قر 
 ... مگر االصول چنین معامالتی صحیح استعلیاعادۀ اعتبار: صدور حکم . بعد از ٥

االصول صحیح است مگر با عادی خود قرار گرفته و مشمول سیستم قانون مدنی است و معامالِت او علیدر این مقطع، در همان وضعیت 
 شود.إعمال می رو باشیم که همان ضمانت اجراهای عمومی قانون مدنی در آنفقدان شرایط اساسی روبه

فرماست به جز معامله به قصد فرار از ن مدنی حکمقانو معامالت تاجر ورشکسته همان قواعدهای مطروحه در خصوص به طور کّلی در سؤال
و  معاملۀ مقّیدکنندۀ مالو  تأدیۀ قرض، معاملۀ بالعوضبه جز  ؛استفسخ و بعد از قرارداد ارفاقی باطل دین یا اضرار که قبل از توقف، قابل

 است. معامالت تاجر بعد از صدور حکم کًال باطلبعد از توقف باطل و  معاملۀ ورشکسته به تقّلب
شود ولی جنبۀ تأسیس هم دارد. شما هر کتابی رو که دادگاِه بدوی اعالم می حکِم اعالمِی : ورشکستگِی تاجر با ق.ت ٤١٥ۀ مادۀ نکت

بود و گزینۀ دیگر گفته بود که حکم ورشکستگی » اعالمی«بخوانید نوشته که حکم ورشکستگی، اعالمی است اما اگر تستی آمد و  گزینه، 
 رسد.تر به نظر میینۀ اخیر صحیحاست، گز » اعالمی و تأسیسی«

باشد که باید گفت اصوًال شخِص شود نحوۀ دریافت ثمن یا عوض معامله مینتیجۀ بطالن یا فسخ قرارداد سؤالی که مطرح مینکته: در 
آید مگر استثنائًا در خصوص فسخ که به جرِء هیأت طلبکاران به شمار می ،طلبکار در نتیجۀ بطالن باید در صف ُغَرما قرار گیرد یعنی طلبکار

 مستحّق دریافت دین یا تفاوت قیمت خواهد بود. قبل از تقسیم دارایی بین ُغَرماو  بدون ورود در ُغَرما ق.ت ٤٢٥موجب مادۀ 
 

به موقِع  قبل از قطعیتیعنی  شدن جهت اجراء ندارد.شود لذا نیازی به قطعیق.ت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می ٤١٧نکتۀ مادۀ 
ۀ حقوقی به ه به نظر مشورتی ادار شود یا به طور جزئی محّل سؤال است که با توّج شود البته در اینکه آیا به طور کامل اجرا میاجرا گذاشته می

است به اقدامات تأمینی و دعوت  ، منحصراجرای موقت ، اجرای موقت است.اجرای حکم ورشکستگی در قانون تجارت ،٧٠٤شمارۀ 
فروش اموال ورشکسته و شامل  کاران و ادارۀ اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق ُدیان و خودِ بستان
 شود.نمی

هر کس نسبت به الیِن باال) (از مرحلۀ سۀ تایم از تاریخ حکم ورشکستگی: کنهداره راجع به اثر حکم ورشکستگی صحبت می ق.ت ٤١٩مادۀ 
ته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیۀ اقدامات اجرایی نیز تاجِر ورشکس

 مشمول همین دستور خواهد بود.
ناظر  تصمیماِت عضوِ  شکایت ازرسیدگی به توان نزد عضو ناظر ُبرد؛ کنه؛ شکایِت مدیِر تصفیه را مینکته: محکمه، عضِو ناظر رو معّین می

با دادگاهی است که عضو ناظر را معّین کرده؛ حواستون باشه اگر ادارۀ تصفیه باشه دیگه عضو ناظر » فقط در مواردی که قانون معّین کرده«
 الزم نیست.

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


 !واتساپ کنید 09352213175را به درخواستتان  ،و ارشد ، سردفتریقضاوت، وکالت جهت دریافت جزوات رایگان )هاي وکالت، قضاوت، سردفتري، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه حقوق تجارت 

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

۱٥۰ 
 

کنه و ..) اما مدیر کارش کنه؛ مهر و موم میاست (پلمپ می دهنده)(یعنی راپورت پلیسی عضو ناظرفهمیم که کارهای می ٤٣٤نکته: از مادۀ 
مدیر «گه میق.ت  ٤٧٨: مادۀ شود که اتفاقًا سؤال هم هستکنه و ...). یک جا کاِر این دو برعکس میجلسه تنظیم میدفتری است (صورت

ملیاتی که با استحضاِر تاجِر ورشکسته شده است تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و ع
دهد! اینجا مدیر تصفیه راپورت می »مجلس ترتیب دهد.و عضو ناظر باید از کلیۀ مذاکرات و تصمیماِت مجمِع طلبکارها صورت دهد ...می

 نویسد!جلسه میعضو ناظر صورت
ورشکسته  تاجربودن. تعیین ١هاش ممکنه نباشد): بعضی مندرجات و محتویات حکم ورشکستگی (این هفت مورد ممکن است باشد و

 ٤١٢. تعیین تاریخ توقف از تأدیه (٣(شرِط الزم و باید است)؛  ق.ت) ٤١٢از تأدیه ( توقف. تعیین ٢ق.ت) (شرِط الزم و باید است)؛  ٤١٢(
) (اگر ٤٣٩تا  ٤٣٣. تعیین توقیف اموال تاجر (٥ق.ت) (الزامی نیست)؛  ٤٣٧. تعیین توقیف تاجر (بازداشت تاجر) (٤ق.ت) (الزامی نیست)؛ 

نویسند، نوشتِن این امر، الزامی و مطلق (امِر مهر و موم را در رأی می برداری در یک روز باشد، مهر و موم، الزم و اجباری نیست.)صورت
برداری نیاز است که در یک روز انجام رتم بستگی به زمانی دارد که برای صواست، چه ادارۀ تصفیه باشد، چه نباشد. اما اجرای مهر و مو

پذیر نبود اوون وقت برداری توسط مدیر تصفیه امکانکنه بلکه اگه صورت. حواستون باشه! توی این یک روز مهر و موم نمیشود یا نهمی
پس الزامی نیست که در حکم  روز مشخص شود ٥) (مدیر تصفیه باید ظرف ٤٤٢تا  ٤٤٠. تعیین مدیر تصفیه (٦؛ )کنه!دادگاه مهر و موم می

 .)الزم نیستتعیین شود؛ اما اگر ادارۀ تصفیه باشد اصًال  باید) (اگر ادارۀ تصفیه نباشد ضمن حکم ٤٣٢تا  ٤٢٧. تعیین عضو ناظر (٧ باشد)؛
 برداری هر دو توسط ادارۀ تصفیه خواهد بود.نکته: وقتی ادارۀ تصفیه داشته باشیم، مهر و موم و صورت

یعنی رئیس امین صلح [: در صورتی که تاجِر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد ٤٣٧نکتۀ مادۀ 
توان بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فورًا اقدام به مهر و موم نماید و باید بالفاصله این اقدام خود را به می ]دادگاه
 اطالع دهد. [یعنی دادستان] العموممدعی

 برداری ندارد بلکه یک اقدام تأمینی است.نکته: این مهر و موم ربطی به صورت
ای وجود ندارد، به هیچ عنوان هرچند که در شرکت اشخاص (تضامنی، مختلط یا بین ورشکستگی شرکت تجاری با شرکا مالزمهنکته: 

 شود.پس از تصفیه شرکت، لذا اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمیِنسبی) امکان رجوع به شرکاء وجود دارد آن هم 
 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 تاجِر ورشکسته، به این موارد عمل نکرده باشد محکمه نکته

محکمـۀ بـدایت بـه دفتـِر » ای که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهـدات نقـدی حاصـل شـدهظرف سه روز از تاریخ وقفه« عدِم اظهاِر توقِف خود .١
 فقـدان یـک یـا تمـاِم   .٢؛ حساب دارایی و کّلیۀ دفاتر تجاری به دفتر دادگاِه بدوی محـّل اقامـِت خـود صورت عدم تسلیمو  [دادگاه نخستین]

قـروض و  ۀیـصـورت کلّ  .٢؛ متوقف به طور مشروح تاجرِ  منقوِل یرمنقول و غ امواِل  ۀیکلّ  یمتعداد و تقو .۱ :حساب دارایی صورتمراتِب ذیل در 
 .یصورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخص .٣؛ مطالبات

از اداره و  خواهـدمی گـردد تـاجِر ورشکسـته بـه واسـطۀ اقـدامات خـود قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد کـه معلـوم: نکته
 شدِن عمِل ورشکستگی جلوگیری کند.تسویه
 از موارد فوق.ضروری نیست مگر استثنائًا در صورت تخلف  توقیف ورشکسته یابازداشت اصوًال پس 

شـود؛ اعـالم می العمومتقاضـای مـّدعییـا  تقاضـای طلبکـاریـا  اظهار خود تاجربر اساس  ٤١٥نکته: حکم ورشکستگی تاجر به موجب مادۀ 
توانـد باشـد و خوانـدۀ دعـوا تـاجر ورشکسـته اسـت ولـی در عمـل دعـوای بنابراین خواهاِن دعوای ورشکستگی هر یـک از اشـخاص فـوق می

 که پول توئه طلبکار رو ندم! کنمشود؛ چون مالکریمِی ورشکسته دعوای ورشکستگی طرح میورشکستگی علیه طلبکار یا طلبکاران طرح می
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های تاجِر ورشکسته پس از اینکه ورشکستگی به صورت رسمی محقق شد و آثار آن در معامله: خاتمۀ ورشکستگیدر باب  اینکته
تا  ٥٠٤و تصفیۀ دیون ( یغتفر . ٢ق.ت)؛  ٥٠٣تا  ٤٧٦. تنظیم قرارداد ارفاقی (١یابد: نمایان شد اکنون ورشکستگی یه سه طریق خاتمه می

 .ق.ت) ٥٧٥تا  ٥٦١. تأدیۀ تمام دیون (٣ق.ت)؛  ٥٢٦
تکلیف  سه طریق باال نسبت به همدیگر تقّدم و تأخر دارند یعنی مدیر تصفیه قبل از اقدام به عملیات تصفیه باید نسبت به قرارداد ارفاقی تعیین

 تفریغ حساب به عمل خواهد آمد. نماید و در صورت عدم تحقق قرارداد ارفاقی، عملیات تصفیه و
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ارزشِ اصلیِ من در زنـدگی، کمـک بـه دیگـران و      توو تهران! 60پرت متولد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
 ۀدي دارم. البته همي زیاهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهتأثیرگذاري بر زندگی آنهاست. به یادگیري و اشتراك

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیـات  هایی را که به افزایشِ کیفیت یادگیري کمک میکنم تا روشتالشم را می
و » نویسـی سـاده «خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزة آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

خواهی باید به دیگران اگر موفقیت بیشتري می«من به این جمله ایمان دارم:  اوتم!متف» هاي روانبه کار بردن مثال«
 »یابند. کمک کنی تا به موفقیت بیشتري دست

روی و مصرِف دهید؛ بپرهیزید از زیاده های اضافی را حذف و اصِل سخن را مورد توّجه قرارهای خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارتنوِک قلم«از امیر (ع) نقل است: 
جویِی حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتمـاًال از سازی این جزوه با هدِف صرفه؛ انتخاِب قلم، چینش و آماده»بیش از حد که امواِل مسلمانان، تحّمِل ضرر و زیان را ندارد

قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافـل  اگر در حین مطالعه با موارد سهون عزیز من را ببخشند و همچنین شایان ذکر است که:سهولِت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگا
مختصر حقوق « از کتاب وشتهنهای این از قسمت با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگارش بعضی mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل مانده

 omid_mollakarimi: اینستاگرام نویسنده  ١٣٩٩ روزرسانی:به آخرین ایم.کمک گرفته» تجارت دکتر پاشاییحقوق «و کتاب » دکتر توکلیآقای  تجارت

ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کـاِر ثابـت های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهگرفتم مثل خیلی از دانش بعد از اینکه لیسانسم روداستان نویسنده: 
گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسـِت آخـر بعـد از دریافـت مـدرک هم داشتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می

هـا خوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلییا حّتی دکتری در بهترین حالت میارشد و کارشناسی
دیـدم. همیشـه دوسـت رسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن بـه یـه حقـوِق ثابـِت خـوب رو مطلـوب نمی

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیـق شتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیتدا
صـبح کـارت زدن تـوو یـه صبح به «یا همون » یه جا نشستن«از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از ». تونستم!«بکشم و بگم 
فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصـمیم گـرفتم عطـای حقـوِق ثابـت را بـه لقـایش ببخشـم و از اّول فـروردین شـروع کـنم بـه » محیط اداری

تـو کـه کـاِر ثابـت داری، «بهـت بگـن: خوندن! البته این اشتیاِق سوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوسـتان و اطرافیـان بـا تمسـخر 
» دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمـرًا شانسـی نـداری!کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میصد و ده  هزار تا شرکت می«؛ یا بگن: »خوای بشینی و بخونی که چی!می

ام خواسـتم م و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خـانوادهبگ» اللهبسمه«اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین 
ای رو آغاز کـرده بـودم؛ خالصـش که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپروازانه

گفت اگر آرزوت اینـه کـه یـه ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده». راضی بودم! امبا وجوِد تماِم ترسی که از شکست داشتم، از تصمیم«کنم برات: 
رسـی! مـنم بـدون معّطلـی، رفـتم یـک ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشته بـاش کـه بـه ماشـینه می

هـای خـدا رو زنن تهیه کردم. تا شـروع کـردم کمکهای کانون همیشه روی ُکت یا مانتوشون میوکیلسینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و سنجاق
تـونی بـا بعد از ظهر بـود بهـم گفـت: می ۶ُاومد. مثًال با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا دیدم که یکی یکی َبرام می

شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان داشتم اگـر امـروز زحمـت بکشـم فـردا از نتیجـه و میـوۀ  ۱۱و تا نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی 
خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضـعیتی هسـتم کـه ». فان َمع الُعسر، ُیسرا«شم؛ به فرموده قرآن: مند میشیریِن اوون زحمات بهره

خوام متنم رو با یـه جملـه تمـوم کـنم: رسیدم و می» هیأت علمی«های حقوقی (وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری) قبول شدم و به عضویت وندر تمامِی آزم
 »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«

 ان است.)یان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیمالکریمی (پا امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 برایتان ارسال کنم! رایگاناز من بخواهید تا آنها را  وکالت، قضاوت و ارشد را و جزواِت  بدین پواتسا ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 
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