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2 تجارت حقوق  

تجارت اقنون ۰۲ ماده اهیشرکت ربرسی و وریگتسکش شامل  
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 اهمب ی )فقط شخص حقوقی تاجر(حقوق ای یقیچند شخص حق ایموجب آن دو است که به یقرارداد ی:تجار هایشرکت فیعرت

 یهااز قالب یکیشراکت خود را در  نیسود مشترکا مورد تجارت قرار دهند و ا لیتحص دقصبهخود را  یهاکه آورده کنندیتوافق م
 .دو به ثبت برسانن جادیقانون تجارت ا ۰۲در ماده  شدهبینیپیش

 نکات موجود در مفردات تعریف:

 یقهر یما شرکت مدنا ؛میندار یقهر یو اراده دارد لذا شرکت تجار لیاشاره به مقراردادی بودن،  :بودن شرکت یقرارداد 

 یقانون مدن ۴۷۵امتزاج در ماده  یا ارث :مثل میدار

  :دو نوع استکه  .واحد به نحو اشاعه یءش متعدد در نی: اجتماع حقوق مالکاست کرده فیصورت تعر نیم شرکت را به ا.ق ۴۷۵ ماده

o سارق،  مثالً. ستیقابل جدا شدن ن با هم مخلوط شده است که یمال به نحو یعنی یمتزاج قهرا .۴۷۵ماده  یقهر صورتبه

 طالهای مسروقه را به نحوی ترکیب کند که جدا شدن آن ممکن نباشد.

o ق.م ۴۷۵ماده  یاراد صورتبه  

  ق.ت احصا شده است که  ۰۲که در ماده  هاییشرکت. فقط میتک شخص ندار یشرکت تجار رانیا در: چند شخص ایدو

 تک نفره نیست. کدامهیچ

 ی.رنقدیغ ایباشد  یت نقدممکن اس :آورده  

آورده  سبت بهنشرکا  ،آورده به شرکت لیبعد از تحو. ( شودمی)تقو گذاریقیمت دیمثل یک دستگاه اتومبیل، با :ه غیر نقدیددر مورد آور
ال را طلب م نندتوایم یتنها در صورت .دنمال خود را طلب کن ،ماه کیبعد از  توانندینم یعنی .دارند ینیبلکه حق د ؛ندارند ینیحق ع

 .دناربرد ،به نسبت درصد طلبمال،  ماندهباقیاز  سپسشده  هیتسو هایکنند که شرکت منحل شده و بده
 .دبحث ش هاشرکت یتحت عنوان استقالل مال یقبالً در حقوق مدن (،متعلق به شرکت خواهد شد لیاموال بعد از تحو) فوق مطلب

 ؟... باشدیا  مهارت ،حق اختراع، تخصص ،تجربه تواندیآورده شرکا م ایآ: سؤال
 ستین فیو توق میمهارت و تجربه و تخصص قابل تقو یول است فیو توق میحق اختراع قابل تقو: نیباشد بنابرا میقابل تقو دیآورده با

جز آورده  توانیمنیز  وارد رام نیا قائل است که ینیالبته دکتر اسک .آورده در نظر گرفته شود عنوانبه تواندیتنها حق اختراع م نیبنابرا
و تخصص  که مهارت تجربه یکسان یالبته برا باشد یا قابل تقویم به مال. لماباید یا  آورده فرمایندمی حسینی سیرت استاد ؛قرار داد
 .شتریدرصد سود ب ۵۲مثالً  دقائل بو یشتریب ازاتیامت توانیدارند م

 مورد ۰ستثناء باشد به ا یتجار دیبا ،هاشرکت هیکل اتیعمل
 ۵۵۵۵مصوب  هاآپارتمانقانون تملک  ۴قانون تملک آپارتمانها ماده  .۵

 .باشدن یامور بازرگان هاآن اتیموضوع عمل نکهیولو ا شوندیمحسوب م یبازرگان یسهام هایشرکت .۰

 هاشرکت نواعا
 یضامنت .۵

 یسهام .۰

 عام .أ

 خاص .ب

 ینسب .۵

 محدود تیمسئول .۵

 مختلط .۴

 یسهام .أ

 یسهام ریغ .ب

 یتعاون .6
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 یشرکت تجار ی(هایژگیو ایآثار ) زاتیمم
 ق.ت ۴۵۵تمتع  تیهلا .۵

 ق.ت ۴۵۵ فایاست تیهلا .۰

 ق.ت ۵۰۵ یاستقالل مال .۵

 ق.م ۵۲۲۰ق.ت و  ۴۵۲اقامتگاه  .۵
 ق.ت ۴۵۵ تیتابع .۴

 .رودیمزمان پایان اهلیت شرکت، وقتی است که کار تسویه انجام شده و شرکت منحل شده باشد که شخص حقوقی شرکت از بین 

 یتضامن شرکت
 (موارد انحالل ذکر شده است ۵۵۲تا  ۵۵۷)از  ۵۵۲تا ماده  ۵۵6از ماده 
 :شده است که چهار بند دارد فیتعر یشرکت تضامن ۵۵6در ماده 

 هایثل صرافم .شودیم لیتشک یتضامن تیبا مسئول - چند نفر ایدو  نیب - یامور تجار یبرا - تحت اسم مخصوص

 .استنام برده شده  ۰از ماده  ۷که در بند 

 حاکم بر شرکت تضامنی اصول

 یعنی تیبودن مسئول یتضامن. است یتضامن صورتبه ۵۰۴و  ۵۵6مواد  مطابقشرکت  ونیشرکا در قبال د تیمسئول زانیم :1 اصل

 تیئولشرکت مس یهر کدام از شرکا بدون در نظر گرفتن مقدار آورده در قبال کل بده ،بدهکار باشد یاگر شرکت تضامن

 .شرکت پرداخت شود ییشرکت از دارا ونید دیابتدا با البته .دارند

حال اگر  است. ونیلیم ۵۲شرکت  ییداراجمع پس  .دارد یآورده در شرکت تضامن ونیلیم 6رضا  و ونیلیم ۵حسن  ،ونیلیم ۵احمد  مثال
س هرکدام از سه نفر باال سپ .شودیشرکت پرداخت مدین  ییدارا ونیلیم ۵۲ از روی بدهکار باشد ابتدا ونیلیصد م یشرکت تضامن

 .دارند تیشرکت مسئول یبده ونیلیم ۵۲مستقالً بدون در نظر گرفتن آورده در قبال 

 ۵۰۴ماده  ؛دارد یتضامن تیمسئول هایشرکت در شرکت داخل شود در قبال بده یپس از بده یاگر فرد یحت :نکته

 .خواهد بود کنین لم أمقابل اشخاص ثالث ک شد درداده شده با بیترت ،۵مطلب نیشرکا برخالف ا نیکه ب یهر قرارداد

ر ندارد که نام شرکت مشتمل ب یرادیالبته ا .است یاز شرکا در اسم شرکت ضرور یکیآوردن نام حداقل  یدر شرکت تضامن: 2 اصل

 بغیر از سید! !شرکا و یرانیسازان اجزوه یمثال: شرکت تضامن، ۵۵۷ماده  .شرکا باشد ینام تمام

 ست؟یچ دیایاز شرکا ب یکینام  دیکه با نیاعلت  :سؤال

 تجاری بر اساس اهمیت شخصیت شرکا هایشرکتتقسیم  :جواب

 یو تضامن یمثل شرکت نسباهمیت اصلی و اول را دارد شرکا  تیشخص (:صاشخ)ا شخص هایشرکت .۵

 آنچه اصالت دارد سرمایه و میزان آن است. ،هاشرکتدر این نوع  :هیسرما هایشرکت .۰

ی و شرکای غیر ضامن حق و تکلیف . به علت مسئولیت آنان؛عهده شرکای ضامن است اداره شرکت به :مختلط یهاشرکت .۵

 نسبت به اداره شرکت ندارند.

                                                           
 . تضامنی بودن مسئولیت شرکا در مقابل دیون 1
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شرکا  هیسرما هایشرکتاما در  .انداز آورده خود مشغول شیشرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را ندارند و ب ،شخص هایشرکتدر 
 . ۰شرکا منتقل کنند ریا بدون توافق ساسهام خود ر توانندیم

نام  یعنی شودیشرکت معامله کنند م نیبا ا ندخواهیافراد که م یبرا یشتریخاطر ب نانیاست که آوردن نام باعث اطم لیدل نیهم به
 .کندیم شتریشرکت ب نیمعامله با ا یرا برا نانیشخص معتبر اطم نیا

از جمله  .شود لیاخذ و تکم هاشرکتثبت  ادارهاز مدارک از  یسر کی باید تدااب: ۵۵۵ماده  یشرکت تضامن لیتشک: 3اصل 

 میو تسل میقواست ت ینقد ریشده و اگر غ هیاست تأد ینقد صورتبهشرکت اگر  هیسرماسپس  .و ارائه شود لیتکم دیبا هک نامهشرکت
 . در این صورت شرکت تضامنی تشکیل است.شده باشد

 ؛گرددیمنعقد م یو قانون یکتب صورتبهشرکت  لیبر تشک یشرکت مبن کیشرکا  نیمابیاست که ف دادیقرار عنوانبه نامهشرکت

 .شرکت است لیبر تشک یدهنده اراده شرکا مبننشان یعنی

 :ذکر شود نامهشرکتدر  دیکه با یموارد

 موضوع شرکت .۵

 شرکت هیسرما .۰

 از شرکا کیسهم الشرکه هر  .۵

 رانیمد .۵

 اقامتگاه .۴

 .سال ۴ثبت به مدت  خیاز تار :میسینویم گونهاین میمشخص کن یمحدوده زمان کیشرکت  یبرا میبخواهاگر )مدت شرکت  .6
ثبت  خی: از تارمیسینویم گونهاین میمحدود به زمان کن مینخواه کهدرصورتی. از عوامل انحالل شرکت است یکیاتمام مدت 

 (به مدت نامحدود

 ق.ت ۵۵۵ماده  .سود مینحوه تقس .۷

 شرکت هایحساب به یدگیرس .۵

 مورد ذکر شده. ۵مثل  یو موارد انحالل شرکت .۵

 .هستند نامهشرکت یدارا یتضامن هایشرکتاما  ؛شرکت است یداخل نیاساسنامه هستند که شامل قوان یدارا یسهام هایشرکت نکته:

 .ه باشدن توافق صورت گرفتبرخالف آ نامهشرکتمگر در  ؛باشدیبه نسبت آورده شرکا م شرکا نیسود ب مینحوه تقس :4 اصل

 ۵۵۵ماده 

  ردیآورده صورت پذ توافق برخالفِ تواندمیدر مورد سود.  

 هستند یخاص دارد چون قواعد امر طیدر مورد ضرر توافق برخالف آن محل اشکال است و شرا. 

 ۵۰۵و  ۵۰۲ماده  ریمد تیمسئول زانیو م یامور شرکت تضامن اداره: ۵اصل 

 ریمد تیمسئول. شودیشرکت انتخاب م تیریبه سمت مد (افتدیکه عمالً در عالم واقع اتفاق نم) از خارج اینفر از داخل شرکت  کی
 ۰۵مواد  نیگزیجا یسهام هایشرکتقانون  ۵۵۵۷در سال البته  .ذکر شده است ۵۵۵۵مصوب  ق.ت ۴۵شرکت همان است که در ماده 

 نمود.مراجعه نیز  یسهام هایشرکتقانون  ۰۵۵به ماده  توانیتجارت م قانون ۴۵عالوه بر ماده . در این مورد شده است ۵۵تا 

 ۵۰۰ماده  .شود انجامتمام شرکا  یبا تراض دیها باآورده میتقو : ۶اصل 

                                                           

. مگر در شرکت با مسئولیت محدود که رضایت اکثریت عددی که الاقل  2
3

4
 الزم است. هاستآنبه سرمایه متعلق  
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در همان  گرید کیشربه چه ) یگریسهم الشرکه را به د تواندیشرکا نمیعنی  .(۵۰۵ )ماده بودن سهم الشرکه انتقالغیرقابل :۷ اصل

 .تمام شرکا تیمگر با رضا ؛کنند منتقل (خارج از شرکت یشخصبه چه  شرکت و

 ۵۵6ماده  یانحالل شرکت تضامن :۸اصل 

 قانون تجارت ۵۵ ای یسهام هایشرکتقانون  ۵۵۵ماده  ۵و  ۰و  ۵فقرات  .1
با  الًشود مث رممکنیانجامش غ ایشده و آن موضوع انجام شود  لیتشک یانجام موضوع یبرا یشرکت تضامن کهیوقت .۵

 دیقانون جد بیتصو

 شده باشد یمدت شرکت منقض کهیوقت .۰

الح صادر است از دادگاه ص یکه حکم ورشکستگ شودیشرکت ورشکسته م یزمان. )شرکت ورشکسته شده باشد کهیوقت .۵

 (۵۵۰شده باشد ماده 

 باشند با انحالل داشته باشند و موافق یکه تمام شرکا تراضوقتی .2

 .ودداده ش صیدر دادگاه تشخ لیو موجه بودن آن دل دیدرخواست انحالل شرکت را از دادگاه نما یلیاز شرکا به دال یکی کهقتیو .3
از شرکا در دادگاه انحالل شرکت را به  یکی دهدیشرکت را به نحو احسن انجام نم ریمد فیشرکت است و وظا ریمد حسین مثال

 دهدیم شرکت انحالل به حکم ؛هدد صیتشخ حیو موجه و صح هکرد یدادگاه بررس .بخواهد لیدل نیا

 . قانون تجارت ۵۵۷از شرکا مطابق ماده  یکیدر صورت فسخ شرکت توسط  .4
 اج مثالً با اخر .کنند یریاز انحالل شرکت جلوگ توانندیشرکا م ریدر بند ج سا ؛است ۵۵6تبصره ماده : ۵و  ۵بند  نیفرق ب

 شخص مقصر

 

 از شرکا یکیتوسط  فسخ طیشرا
 .نشده باشد سلبشرکا در اساسنامه  ق فسخ شرکت ازح .۵

واست مثالً شخص درخ .از قرائن متوجه شد یاز برخ توانیکه آن را م ؛ضرر رساندن به شرکت نباشد یعنیاز قصد اضرار  یناش .۰
 باشد.داده  لیتشک یشرکت مشابه ،کننده

 .شرکا اطالع داده شود ریبه سا یکتب صورتبهماه قبل  6الاقل  .۵

 .دیایشده به عمل ب نییکه در اساسنامه شرکت تع انهیسال پس از اتمام محاسبه .۵

 ۵۵۵از شرکا مطابق ماده  یکی یصورت ورشکستگ در .۵
 مادهبنابراین  ۵.شوندیشرکت هستند تاجر محسوب نم کیشر نکهیبه صرف ا یتجار هایشرکت رکایاز ش کدامهیچ رانیدر حقوق ا

 .باشد ی(چه شخص حقوق یقیچه شخص حق)تاجر  ،از شرکا یکیاست که  یدر فرض ۵۵۵

 یصدور حکم ورشکستگ ندیفرا

دارنده چک به بانک مراجعه  ← ندارد هیتوان تأد ← کندیچک صادر م ← کنندیم دیخر هیمواد اول ←است  دارکارخانهاحمد 

م وقف اعالم و حکرا مت دارکارخانه احمد ،دادگاه ← کندیم یدرخواست ورشکستگ ← ردیگیعدم پرداخت م نامهیگواه ← کنندیم

 ← ییاصل وحدت دارا ← شودیم نییتع هیتصف ریمد ایمقام قائم ← شودیمداخله مالاحمد ممنوع  ← کندیصادر م یورشکستگ

 احمد( یدهب هیجهت تسو)گرفتن اموال  یبرا هیتصف ریدرخواست انحالل شرکت توسط مد ←است  یاز اموال در شرکت تضامن یبرخ

                                                           
 است یو حقوق یقیقانون تجارت که مربوط به تاجر حق ۵۷۵تا ماده  ۲12از ماده  یمقررات ورشکستگ . 3
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 : هیفتص ریدرخواست مد طیشرا
 تقاضا کندی کتب .۵

 شش ماه گذشته باشد  .۰

 . شرکا او را منصرف نکرده باشند گرید .۵
 :نحو است که نیکردن به ا منصرف

 او را بدهند نکن و سپس حق تیشما شکا میدهیما را مش هشرکالسهم  ندیه او بگویا ب . 

 ندارد یاز شرکت تضامن یحق گرید دپرداخت کردن را واکه حق وقتی 

 از شرکا یکی تیمحجور ای در صورت فوت .۶
 :صورت دو شرط الزم است نیاز انحالل در ا یریجلوگ یبرا

 .شرکت موافقت کنند یشرکا با بقا ریسا .أ

 اعالم رضایت نماید. محجور کیشر ایمتوقف  کِیمقام شرقائم .ب

. تیورمحج ایماه تا پس از فوت  کی .کرده است نییرا تع یمقام زمان محدودتوسط قائم تیعدم رضا ای تیاعالم رضا یبرا گذارقانون
 ،ضرر کرده باشد ایماه شرکت سود  کی نیاگر در ا

 خواهد بود سهیمر ضرو هم از  میهم از سود سه شریک متوقف، مقامقائم تیبا اعالم رضا 

 است تیاعالم رضا یماه به معنا کیمدت  یسکوت تا انقضا. خواهد بود میفقط از سود سه ،تیدر صورت عدم رضا. 

  ینسب هایکتشر

 است با دو تفاوت یجار زیشرکت ن نیدر ا یهمه مسائل شرکت تضامن 

 نام شرکت 

 شرکا تیمسئول 

 نسبی هایشرکتاصول حاکم بر 

در شرکت  کیاست که هر شر ایسرمایهبه نسبت  ق.ت ۵۵6و  ۵۵۵شرکت ماده  ونیدر قبال د شرکا تیمسئول زانیم :1 اصل

 . گذاشته است
 ونیلیم ۵۲ جمعاًشرکت  ییپس دارا .گذاشته است هیدر شرکت سرما را آورده ونیلیم 6رضا  ،ونیلیم ۵ نیحس ،ونیلیم ۵احمد  مثال:
سپس هرکدام از سه نفر باال به  ؛شودیشرکت پرداخت م ییدارا ونیلیم ۵۲ از ابتدا ،بدهکار باشد ونیلیم ۵۲۲، حال اگر شرکت است.

 ونیلیم ۵۲ دهمیکاحمد  نیبنابرا .شرکت باقیمانده یکل بده ونیلیم ۵۲. یعنی در قبال دارند تیمسئول ونینسبت به د ،هینسبت سرما
 ونیدر قبال د تیمسئول ونیلیم ۴۵ یعنی ونیلیم ۵۲ دهمششو رضا  ونیلیم ۰۷ یعنی ونیلیم ۵۲ دهمسه نیو حس ،ونیلیم ۵ یعنی

 .شرکت دارند

توافق  ایاحمد باشد  تیرضا مثل مسئول تیمسئول زانمی توافق نمایند که یعنی .توافق کنند ۵۵6و  ۵۵۵مواد  برخالف توانندینم شرکا
 ۵۵۵ماده  ریقسمت اخ .نداشته باشد تیکنند که احمد مسئول

 چراکه .استناد کنند به آن توانندیاما در مقابل طلبکاران نم ؛باشد گرانید زا شتریخودشان توافق کنند که سود احمد ب نیب توانندیالبته م 
 اجازه داده شده است نیدر مورد آورده ا .شودیحق طلبکاران م عییث تضباع

 ۵۵۵ماده  .شرکا یابرادران  +از شرکا  یکینام حداقل +  یعبارت نسب :نام شرکت :2 اصل
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 خالفبرکه مطابق آن اگر  ۰۰۲ماده  لیبه دل .شودیم یبه شرکت تضامن لیشرکت تبد ،نکنند را قید یاگر در نام شرکت عبارت نسب 
 .شودیم یتضامن شرکت به لیشرکت تبد ؛عمل شود هاشرکتمقررات ثبت 

 دالیل تبدیل شدن به شرکت تضامنی:

 .شودمیعمل شود، به مسئولیت تضامنی تبدیل  هاشرکتمقررات ثبت  برخالفاگر  گویدمیکه  ۰۰۲به دلیل ماده  .۵

  .ستیقابل قبول ن یلیدوم خ لیدل .شودیبه آن م لیلذا تبد ؛است یکی یو نسب یاکثر مقررات شرکت تضامن .۰
 نیب یمراجعه کند و بر اساس توافق قبل شرکا ریبه سا تواندیرا پرداخت کرد م ، بدهی شرکتاز شرکا یکی یاگر در شرکت نسب 

  .تق ۵۴ماده . مطالبه کند سایر شرکاخودشان از 

تبیین این  و برای اجماالًتفصیلی بررسی خواهد شد،  صورتبه بعداًاست. این نوع شرکت  محدود تیشرکت با مسئولمربوط به  ۵۴ماده  
 که: شودمیمطلب اشاره 

قطعات  ایبه سهام  هیسرما نکهیچند نفر بدون ا ایدو  نیب یامور تجار یبراق.ت،  ۵۵تعریف شرکت با مسئولیت محدود: طبق ماده  
 .باشدمی تشرکا در شرک هیسرما زانیفقط تا م تیمسئول .شده باشد میسهام تقس

 ونیلیم ۵۲ جمعاًشرکت  ییگذاشته است. پس دارا هیآورده را در شرکت سرما ونیلیم 6رضا  ون،یلیم ۵ نیحس ون،یلیم ۵احمد  مثال:
 یتیاز شرکا مسئول کدامهیچاما  ؛شودیموجود شرکت پرداخت م ییدارا ونیلیم ۵۲ ابتدا از بدهکار باشد، ونیلیم ۵۲۲حال اگر شرکت است. 
 ریال است.  ۲یعنی میزان مسئولیت =  .شرکا محدود است تیچون مسئول .شرکت ندارند ونید هیابل بقدر مق

محسوب  ینشرکت تضام ،نام و نوع شرکت کرد وگرنه شرکت در مقابل اشخاص ثالث تصریح به دیدر اسم شرکت با دیگویم ۵۴در ماده  
شرکت مسئول خواهند  ونیدر مقابل د ونیلیم ۵۲ زانید هر کدام از شرکا به ماگر اسم شرکت ذکر نشده باش یدر مثال قبللذا  .خواهد شد

 .بود

از  یکیاگر  یفرض نیدر چن .باشند (یمثالً شرکت تضامن) یشخص حقوق ای یقیوجود ندارد که شرکا شخص حق یتفاوت چیه :نکته 

خواهد قانون تجارت ورشکسته  ۵۵۰طبق ماده  ت نماید،د بدهی پرداخبر فرض که نتوان ؛الف بود یرضا، شرکت تضامن یشرکا مثالً به جا
 شد.

در قطعاً  پس ،وجود دارد ۵۴ همچون ایماده ،محدود تیدر مورد شرکت با مسئول یوقت :تیاولو اسیق=  نتیجه مطالب فوق

 .خواهد شد یبه شرکت تضامن لیتبد شرکت نسبی هم
دود به نامحدود مح تیاز مسئول یعنی شودیم یبه شرکت تضامن لیتبد ،ندکرده باش تقویم غیرواقعی متیرا به ق ینقد ریآورده غ اگر
 ق.ت ۵۵ . مادهکندیم رییتغ

 هایشرکتدر  . یعنی آن موادتضامنی هایشرکت ۵۰۵تا  ۵۵۵مواد  ارجاع داده به ۵۵۴ مادهنسبی،  هایشرکتدر ادامه اصول  :3اصل  

 :شودمید بیان . به طور اجمال این موااست هیالزم الرعا نیز ینسب

 11۸ شودیم لیشرکت تشک ینقد ریغ یهاهیسرما میو تسل میو تقو ینقد هیتمام سرما هی: زمان تأدشرکت لیتشک ق.ت 

 .مواد است نیناظر به ا ۵۵۴است ماده  یضرور یدر شرکت نسب نامهشرکتوجود 

 11۱ ن توافق کرده باشندبه خالف آ نامهشرکتبه نسبت آورده است مگر در  شرکا نیسود ب میتقسق.ت. 

 121  در مقابل موکل است لیمانند وک :ریمد تیاداره امور شرکت و مسئول ق.ت 121و. 

 122 همه شرکا یبا توافق و تراض یرنقدیغ یهاآورده میتقو ق.ت 

 123 بودن سهم شرکت انتقالغیرقابل ق.ت 

  باشدیمواد م نیناظر به همه ا ۵۵۴ماده. 
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 یتراض .باشدیم یکه مربوط به انحالل شرکت نسب ؛ارجاع داده است ۵۵6به ماده  ۵۵۵در ماده  :یانحالل شرکت نسب :4اصل  

 …و از شرکا یکیانحالل توسط  یتمام شرکا، تقاضا

 محدود و اصول حاکم بر آن تیبا مسئول شرکت

 زانیم ۵۵ماده  :فیتعر 

 مثل عدم رعایت اصل ذیل: مگر در موارد استثنا محدود شرکا است تیاصل بر مسئول = ۵۵ماده  شرکا تیمسئولمیزان  :1اصل 

 . لذا از ذکر نام شرکا در اسم شرکت منعبه نوع شرکت در اسم شرکت و  حیتصر 

 .خواهد بود یتضامن تیمسئول نصورتیا ریدر غ .ذکر شود در تعریف دیمحدود با تیبا مسئول عبارت .۵

 .کندیم دایپ یتضامن تیمسئول شرکت یهابدهیشود در قبال کل  دیدر نام شرکت ق کیشر کیاگر نام  .۰

 نجایدر ا .محدود جزوه سازان رضا و برادران تیمثالً شرکت با مسئول .اسم رضا در اسم شرکت وجود دارد دیباال فرض کن یهامثال در
 .نداردتضامنی  یتیمسئول گونههیچشرکا  هیدارد و بق یتضامن تیشرکت مسئول ونید هیرضا در مقابل کل

 م الشرکه و سه هیتأد دیبا یسهم الشرکه نقد ضمناً .است یضرور نامهشرکتمحدود وجود  تیشرکت با مسئول لیتشک برای
 ق.ت ۵6ماده  .شود میو تسل تقویم دیبا ینقد ریغ

 ،بود یواقعتقویم شده  متیاگر ق ق.ت ۵۷. ماده شده است میتقو زانیه به چه مکذکر شود  نامهشرکتدر  دیبا ینقد ریآورده غ .۵
 :مثال .شودیم یتضامن تیبه مسئول لینامحدود تبد تیمسئول ،شده بود میتقو غیرواقعی متیقبه اگر  ؛ واست محدود تیئولمس
وجود  یتضامن تیمسئول ،التفاوتمابه ونیلیم ۵۲۲ مورد در ،کرده باشند میتقو ونیلیم ۴۲۲را به  ارزدیم ونیلیکه صد م ینیماش

 .محدود تیاست مسئول نیماش یزش واقعکه ار ونیلیم ۵۲۲دارد و نسبت به 

، نسبت به خسارات ناشی از بطالن، مسئولیت هاستآندر مورد بطالن شرکت، شرکایی که بطالن شرکت مستند به عمل  .۵
 (۵۲۵ماده  .نفر تجاوز کند ۵۰است که عده شرکا از  یوقت: ۵۲۵در ماده نظار  ئتیهق.ت. ) ۵۲۵تضامنی دارند. ماده 

 بیان شد. برای مطالعه بیشتر، به مواد  اجماالًبود که  ق.ت ۵۲۵و  ۵۲۲و  ۵۵و  ۵۴محدود مواد  تیورد مسئولموارد استثنا در م
 مربوطه مراجعه شود.

  ۵۲۵ماده  بیشتر باشند، الزم است.نفر  ۵۰از شرکا  کهدرصورتی شتریب فاتیتشر یسر کی تیعار
  ۵6۴ماده  است. یمختلف به سهام هایشرکتنظار ارجاع به  اتیه فهیوظ .باشندیکار م ینظار حداقل سه نفر از شورا ئتیه

 یبررس را ۵۷و  ۵6مواد که باید موارد مربوط به  نقش بازرس را دارند . هیات نظار،دهند لیشورا را تشک یمجمع عموم دیبا بار ۵ سالهر 
 .کنند

 :زمانهم تیاکثر ۰با وجود  مگر، سهم الشرکهبودن  انتقالغیرقابل: 2 اصل 

 شرکا  یعدد تیاکثر .۵

 . را دارا باشد هیسرما چهارمسهحداقل  .۰

 ،باشند داشته آورده ونیلیم ۵نفر  ۵ هیو بق ونیلیم ۷ احمد حال اگر ،است ونیلیم ۵۲شرکت  هیدارد و سرماشریک  ۵۲اگر شرکت  :مثال
 .برسد ونیلیم میبه هفت و ن هیه و کل سرماهمراه شد گرینفر د ۴حداقل  دیبا .سهم شرکت را انتقال بدهد تواندینم ییتنهابه احمد 

 .اشاره شده است ۵۲۷ماده  ،محدود تیمسئولبا در شرکت  رأیبرای حق  . اماوجود دارد رأیحق  ۵سهم، هر  یبرا یدر شرکت سهام 

 .و شکل سهم چه با اسم چه بدون اسم در آورد عنوانبهسهم الشرکه را  توانینم 
 .الزم است یسند رسم ،هشرک: برای انتقال سهم ال۵۲۵ ماده

 ۵۲۵ماده  محدود تیاداره شرکت با مسئول: 3اصل  
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 نامحدود ایمدت محدود  یخارج از شرکت براشرکا یا  نیباز  = غیرموظف ایمدیر موظف چند  ای کی 

 .کندیم افتیانجام کار خود دستمزد در یبرا :موظف ریمد 

 .دریگیدستمزد نم برای انجام کار،: غیرموظف ریمد 

از شرکا شرکت  یکیفوت  یدر صورت فقطق.ت  ۵۵۵ شودیاز شرکا منحل نم یکیمحدود در صورت فوت  تیدر مورد شرکت با مسئول 
 باشد. شدهبینیپیشآن  برخالف. یعنی اصل بر عدم انحالل است مگر باشد شدهبینیپیشکه در اساسنامه شرکت  سازدیم منحل را

  ۴۷ماده مفاد  نوشتمی دیبا .اشتباه است ۷۵ده نوشته مفاد ما که ۵۵۵در ماده. 
 یاطیاحت هیسرما . وقتیخواهد شدموضوع  یاطیاحت هیسرما لیتشک یخالص شرکت برا داتیاز عا بیستمیکالاقل  سالههمه: ۴۷ماده  

  شودیانجام م ریتوسط مد . این عملاست یاریمقدار اخت نیموضوع کردن ا ،دیشرکت رسکل  هیسرما دهمیکبه 
 اطیاحت یکردن برا رهیبه انباشتن و ذخشدن =  موضوع

 ق.ت ۵۵۵ماده  محدود تیانحالل شرکت با مسئول: 4اصل 
  یسهام هایشرکتقانون  ۵۵۵ یاقانون تجارت  ۵۵ماده  ۵و  ۰و  ۵ یبندها .۵

 شده باشد رممکنیشرکت وجود داشت غ نیکه از ا یهدف 

 شده باشد یمدت منقض 

  یسهام هایشرکتانون ق ۵۵شرکت ورشکست شود ماده 

 .باشد هیاز نصف سرما شیب هاآنکه سهم الشرکه  یاعده میتصم .۰

 .باشد شدهبینیپیشاز شرکا اگر در اساسنامه  یکیفوت  .۵

ارائه  لیاز شرکا درخواست انحالل داده و دال یکیرفته باشد و  نیاز ب هیاز سرما یمیوارده به شرکت ن یاگر به واسطه ضررها .۵
 ردیگیرا که در صورت انحالل به او تعلق م یحاضر نباشند سهم رکاش ریو سا ؛داده شود صیموجه تشخدادگاه  و در کرده باشد
 .شودیصورت منحل م نیشرکت در ا؛ کنند خراجکنند و او را از شرکت ا را پرداخت

 ۵۵۴. ماده شوندیمحسوب م بردارکالهافراد  نیا 

 اوراق و در ار یرنقدیه غکسهم الشر تسلیم و تقویم و یه نقدکتمام سهم الشره برخالف واقع پرداخت ک یرانیو مد مؤسسین .أ

  .رده باشندکاظهار ت بدهندکثبت شر یبرا دیه باک یاسناد
  .رده باشندکم یآن تقو یواقع قیمت ازش یب را یرنقدیه غکل متقلبانه سهم الشریه به وساک یسانک .ب
 نند.کم یتقس شرکان یب را یمنافع موهومانه، مزور یدارائ صورت ناداست به یا یصورت دارائ نبودن باه ک یرانیمدج. 

 سهم  ادیرا مجبور به ازد یکیشر توانندینم و همچنین انجام دهند توانندیرا نم تیتابع رییغمطالعه شوند: ت ۵۵۰و  ۵۵۲اده م
 .الشرکه خود کنند

  ۵۵۵۷مصوب  و اصول حاکم بر آن یشرکت سهام 

هام س یصاحبان سهام محدود به مبلغ اسم تیشده و مسئول میآن به سهام تقس هیکه سرما یشرکت :ق.ش.س 1ماده تعریف در 

 (یواقع متیق) . =کنند خریدوفروش)قیمت اسمی(  مندرج متیممکن است هر سهام را باالتر از ق .هاستآن

 یاسم متیق= مندرج  متیق 

  قیمت واقعی خریدوفروشقیمت = 

 .سهام است یبه مبلغ اسمصاحبان شرکت محدود  تیمسئول 

 .نباشد یآن بازرگان اتیرا انجام ندهد و موضوع عمل یبازرگان فیاگر وظا یحت ،شودیمحسوب م یشرکت بازرگان یشرکت سهام: ۰ ماده 
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 .از سه نفر کمتر باشد دیتعداد شرکا نبا :۵ماده  
 تعداد مدیر برای :۵۲۷ ماده

 ۵ماده . رینفر مد ۵خاص حداقل  یسهام 

 ۵۲۷ماده  .رینفر مد ۴عام حداقل  یسهام 

 عام و خاص یبه شرکت سهام میتقس :۵ماده  

 شودیم نیتأم مؤسسینمنحصراً توسط  سیدر موقع تأس هاآن هیتمام سرما= خاص  یسهام 

 شودیم نیبا فروش سهام تأم هیاز سرما یبرخ = عام یسهام 
 .باشدیهزارتومان م ۵۲۲خواص  یسهام یبرا هزار تومان و ۴۲۲عام  یشرکت سهام تشکیل یمبلغ برا: ۴ماده  

 .ش.سق ۰۵ماده  ستین شتریب الیعام حداکثر مبلغ هر سهم از ده هزار ر یدر شرکت سهام 

ت توسط و سهام شرک ییکل دارا است. باید ممنوع یسینورهیخاص پذ یدر شرکت سهام یول میدار یسینورهیعام پذ یدر شرکت سهام 
 .اشدشده ب سیقبل از آنکه شرکت تأس ،کندیم نویسیپذیرهمجوز از مرجع ثبت گرفته و =  یسیونرهیپذ. شود نیتأم شرکا

 .شودیم نیمردم تأمبه م افروش سه قیشرکت از طر ازیمورد ن هیسرما تی ازقسم 

  سیتأسحل مرا 

  تأسیسمرحله در شرف 

 شرکت یقطع لیمرحله تشک 
 لیکعام با هدف مشخص تش یسهام صورتبهرا  یشرکت رندیگیم میبا هم تصم کرفهمعده  کی ،سیدر شرف تأس یعنیدر مرحله اول  

 هستند: یفیوظادارای که .ش.س ق ۵6تا  6طبق مواد  سیعام در شرف تأس یشرکت سهام مؤسسین .دهنده

تعهد  نیرا مؤسس %۰۲قل از مبلغ برآورده شده حدا .تومان اردیلیم کیمثالً  .دارد اجیاحت هیماسر زانیشرکت به چه م :هیبرآورد سرما .۵
عام در شرف  یبه نام شرکت سهام یاز آن را در حساب بانک %۵۴حداقل  %۰۲ نیو از ا (تومان ونیلیم ۰۲۲. )دنکنیپرداخت م

 صورتبهاست که  ازیتومان در مثال ما ن ونیلیم ۷۲نیاز است. )حداقل  یارائه به مراجع ثبت یبرا آنرسید  بعداً. دهندیقرار م سیتأس
 (.پرداخت شودبه بانک  یقدن
 .آن را بپردازند %۵۴ دیاز همان مقدار تعهد با د،تعهد دادن %۰۲از  شیاگر ب :نکته
  .شودیم نیتأم نویسیپذیرهتوسط  زینسرمایه کل  ماندهباقی %۵۲. ماندیم یباق نیبر ذمه مؤسس ماندهباقی 6۴%

ن مال این حالت، عی در .شودیم میتقو یدادگستر یکارشناس رسم توسط ،بود یرنقدیغ صورتبه نیآورده مؤسسبخشی از اگر  .۰
 .شودیم دیعاند توقدام به افتتاح حساب کردهکه ا یمدارک آن نزد بانک ای غیرنقدی

 .داشته باشند ینقد ریمال غ صورتبهآورده را  توانندیمن اننویسپذیره 

 رسدیاظهارنامه م مینوبت به تنظ یپول نقد ایبود  یرنقدیمدارک در بانک اگر غ ای نیع عیبعد از تود .۵

 ق.ش.س ۵: ماده اظهارنامه میتنظ 

 طرح اساسنامه شرکت میتنظ 

 نویسیپذیره هیطرح اعالم میتنظ  

  هاشرکتمراجعه به مرجع ثبت جهت اخذ مجوز اداره ثبت  

 ۵ماده  راالنتشاریکث یهاجهت درج در روزنامه یسینو هیانتشار اعالم 
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  پرداخت شده نقداًمبلغ اسمی سهام که قسمتی از آن تعهد به پرداخت 

  ود.مقرر شده باید پرداخت ش نامهاساسکه در  هرزمانیشرکت، یا  عندالمطالبهیا تعهد به پرداخت که یا  نویسیپذیرهمابقی 

 
 . به تفصیل ذیل:شودیم یالیسهم هزار ر ونیلیم ۵۲به  لیتبد الیر اردیلیم کی :مثال

 الیر ونیلیم ۰۲۲= داخت به پر نیتعهد مؤسس 

 الیر ونیلیم ۷۲=  نیمؤسس یپرداخت نقد  

 الیر ونیلیم ۵۵۲ = نیمؤسس ذمهبر  ماندهباقی 

  یالیر ۵۲۲۲سهم  ۵۲۲ یعنی الیر ونیلیم ۵۲۲=  نویسیپذیرهفروش سهام به مردم با 

 ۵۲مبلغ سهام او  خواهدیهزار سهم م ۵۲ اگر؛ عام شود یسهامدار شرکت سهام خواهدیاحمد از فروش سهام مطلع شده و م یآقا اگر
انصد و پ ونیلیشش م یعنی یو مابق الیو پانصد هزار ر ونیلیسه م یعنی .آن را نقداً پرداخت کند %۵۴ دیخواهد بود که با الیر ونیلیم

در اساسنامه شرکت مشخص  که یهر زمان ایکه عندالمطالبه شرکت  دهدیو در نزد بانک تعهد م ماندهباقیذمه او  رتعهد ب الیهزار ر
 خواهد بود.سال  ۴تا  زمان در اساسنامه حداکثرشود.  تأدیهده، ش

 دیباان نویسپذیره را %6۴ .یسینورهیپذبا  یعنی هاآنبر ذمه  %6۴و  یپرداخت نقد %۵۴با  = رسدیفروش م نحو به نیسهام به ا کل
ماه پس از اخطار اقدامی  ۵. اگر ظرف شودمیفرستاده  اخطار ماه کی ؛ ظرفاگر به موقع پرداخت نشد .ندنپرداخت ک کجای صورتبه

 .شودیاخراج م نشد،
 !سهام نخرد کی یشخص مثالً .که لوث نشود کنندیمشخص م یحداقلیک مبلغ سهام  هیته یبرا 

 نیدر ا که %۵۲۲ طورهمین .درا نقد پرداخت کن %۵۲به تبع  زین اننویسپذیره ؛پرداخت کردند ینقد صورتبه را %۵۲سهامداران  اگر
 .ندارد ییبودن معنا بر ذمه گریحالت د

 یواه صورتبه ودش؛ تا مشخص کرده باشند تأدیهدر بانک  ین، مبلغ غیر نقدی راکه مؤسس شودیصادر م یزمان یسینورهیپذ یمجوز برا 
 .برداریکالهاز  یریجلوگ برای عمالً. یعنی اندردهثبت شرکت نک اقدام به

 :است شدهبیان اقدام ۵ مؤسسین: برای ۵6به ماده  عمل 

 که به تعهدات خود عمل کرده باشند اننویسپذیرهبه تعهدات  یدگیرس .۵

 تعداد در دفتر ثبت سهام شرکت نیو ثبت ا اننویسپذیرهاز  کیتعداد سهام هر  نییتع .۰

 .شرکت کنندعمومی  در مجمع توانندیم اننویسپذیرهو  مؤسسین یتمام :مؤسس یدعوت از مجمع عموم .۵

 .رسیممی شرکت یقطع لیمرحله به تشک نیدر ا 
 .ردیگیاقدام مهم صورت م ۵.ش.س: ق ۵۷ماده  

 نیمؤسس یمجمع عموم لیتشک .۵
 :لیاز قب ۵۷مطابق ماده  ماتیاتخاذ تصم .۰

 سمت یو قبول کتب رانیانتخاب مد. 

 شودیم لیتشک یقطع صورتبه نجایشرکت در ا .سمت یانتخاب بازرسان و قبول کتب  

 ۵۵۴ماده  .ثبت شرکت در مرجع ثبت .۵

 ازیمدارک مورد ن ق.ش.س: ۵۵ ماده
اظهارنامه فرصت هست که شرکت را  میتسل خیشش ماه از تار ،میبا مشکل مواجه شد هاشرکتدر اسناد ثبت اگر  ق.ش.س: ۵۵ماده  

 شود. سیو تأس لیتشک
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 خاص  یشرکت سهام لیدر رابطه با تشکق.ش.س:  ۰۲ماده  
سود  ای یحق رأ ۰ مثل داشتن ؛باشد یازیممکن است هر امت .شودیکه به دارنده سهام ممتاز در نظر گرفته م یازیامت :هام ممتازهس
 یا ... شتریب

 نیمؤسس تئیه هاآنکه به  ردیگیخاص م یشرکت سهام لیبه تشک میتصم فکرهم یاعده: خاص یشرکت سهام لیتشک یبرا ۰۲ماده 
 .گویندمی

 .شودیم نیتعهد و تأم نیمؤسس ئتیه نیشرکت توسط هم هیرماکل س 
 .پرداخت شود نقداً شانیتوسط ا دیشرکت با هیاز کل سرما %۵۴ حداقل

 اردیلیده م = یکل برآورد مال :مثال 

 اردیلیم میسه و ن = یپرداخت نقد  

  اردیلیم میشش و ن= حداقل تعهد به پرداخت 
 شودیم میتقو یادگسترتوسط کارشناس د ینقد ریغ یهاآورده 

 .مؤسسین هیو امضا توسط کل میتنظ اساسنامه
 رانیانتخاب بازرسان در مد 
  شانیو ا رانیقبول سمت توسط مد 

 درج در آن یبرا راالنتشاریانتخاب روزنامه کث
ت اس یرکت سهاممشارکت تعهدات و منافع صاحبان در ش زانیص ماست که مشخِِّ یشرکت سهام هیاز سرما یقسمت: سهم: ۰۵ماده  

 .است وانتقالنقلکه قابل 

  .کندیم نامبی ای بانامبنا بر مصالح خودشان اقدام به انتشار سهام  هاشرکت .بدون نام باشد ای بانام سهام ممکن است: تبصره 

  است. خریدوفروشو  انتقالقابلورقه سهم 

ذکر شده ق.ش.س  ۵۲وجود دارد که در ماده  یفاتیتشر بانام سهام لانتقا یدر ورقه سهم ذکر شده است برا سهام،نام دارنده : بانام .۵
 مثالً ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت. است

 :یعنی ؛در حکم سند در وجه حامل است ورقه سهام نیا .نام دارنده سهام در ورقه سهم ذکر نشده است: نامبی .۰

 است فاتیانتقال آن فاقد تشر 

 قبض و اقباض موجب انتقال است. 

 .باشد شتریب دینبا الیر هزار ۵۲ز هر سهم ا یمبلغ اسم :۰۵ ماده 
 .اندازه کیکمتر به  ای یالیهزار ر ۵۲ یباشند همگ یمتساو صورتبه دیها باهمه سهام: ۵۰ماده  

 6۷و  ۵۵و  ۵۵باشد ماده  بانام دیدر چند مورد سهام حتماً با

 .هر سهم پرداخت نشده باشد یمبلغ اسم یتمام کهمادامی .۵
بدون نام  دتوانینم تیریپس از اتمام دوران مد ریمد هیکه تسو یتا زمان قهیسهام وث نیهستند ا قهیسهام وث یکه دارا رانیمد .۰

 ۵۵۵است ماده  انتقالغیرقابلباشد ضمناً تا آن زمان 

 . شودیبا اوراق قرضه صادر م ضیکه جهت تعو یسهام :ورقه قرضه:  6۷ماده  .۵

 نکهیبا توجه به ا .شودیبه شرکت است که توسط اشخاص به شرکت داده م نیوام مع یکه معرف مبلغ یاورقه :۴۰ماده  :ورقه قرضه 

 که هآن شد نیگزیاالن اوراق مشارکت جا .باشدمی چون سود از ابتدا مشخص ؛میبه نام ورقه قرضه ندار یزیچ گریخالف شرع است د
 !است الحسابعلی و ستین خصمثالً سودش از ابتدا مش یول ؛عمالً همان است
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ما یا برعکس. ا امنبیبانام به  سهام لیتبد یعنی ؛شودیم لیسهام در اساسنامه ذکر شده باشد که بر اساس آن سهام تبد لینحوه تبد اگر
 .است العادهفوقامر بر عهده مجمع  نیاراجع به  گیریتصمیم دیگویم ۵۵ماده ، اگر در اساسنامه نباشد

 :لیبدتبر  یشرکت مبن میپس از تصم ۵6و  ۵۴و  ۵۵مواد  :بانامبه  منابیسهام از  لیتبد 

 .شودیداده م یکه همان روزنامه منتخب شرکت است آگه راالنتشاریروز در روزنامه کث ۴سه نوبت به فاصله 

 .میتصم نیاز جمله ا ،ثبت شود یدر مرجع ثبت دیدر شرکت با یمیهر تصم 

مراجعه  نامبیکه دارندگان سهام  ؛شده است ینیبشیپ ۵۵در ماده  لیتبد نیا یبرا شتریب ای یآگه نیاول خیاز تار ماههششمهلت حداقل  
در مدت مذکور به شرکت مراجعه کرد و همه  یاگر شخص .رندیبگ لیتحو بانامسهام  ،به شرکت ارائه و در مقابل خود را نامبیو سهام 

 .و کار تمام است شودیم مبانابه  لیتبد سهام همه ند،دمراجعه کر نیزافراد 
 نیا :کردندمراجعه نسهم  ونیلیم ۰دارندگان  یول ند،سهم مراجعه کرد ونیلیم ۵مثالً دارندگان  .اما اگر همه دارندگان مراجعه نکردند 

 ایبورس  قیطرسهام بانام صادر شده و از  ،که مراجعه نشدهسهم  ونیلیم ۰در ازای  .دنباشیجزء دارندگان سهام شرکت نم گریافراد د
دارد  دهیسودحساب سپرده که  کیدر  ،پول در بانک یو مابق شودیبرداشته مپول شده از آن  نهیکه هز یمبلغ .رسدیفروش م به حراج

 .شودیم گذاریسپرده

 ؟شودیچه م نامبیحقوق دارندگان سهام  :سؤال 

 .نندکیم افتیدر آن سود +از مبلغ سپرده  ،ب تعداد سهام در دستبه تناس ،مراجعه کردند نامبیسال دارندگان سهام  ۵۲اگر در مدت  
شده  زیبانک با اطالع دادستان به خزانه دولت وار قیو از طر باشدیمبالغ در حکم اموال بالصاحب منکردند،  مراجعههم سال  ۵۲اگر در 

 .کرد یکار شودینم گریو د

 نام یت ولاس بانامعنوانش  .مراجعه نکردند نامبی نی است که دارندگان سهامذکر شده، منظور زما نجایدر ا که بانامسهام اصطالح 
 خواهد شد.درج  داریحراج که به فروش رفت نام آن خر ایدر بورس  .شخص در آن ذکر نشده

 ۵۷ماده  :نامبیسهام از بانام به  لیتبد 

ردند که اگر مراجعه ک که شودیداده م دارندگان یبرا شتریب ایمدت حداقل دو ماه  .شودیدرج م راالنتشارینوبت در روزنامه کث کیفقط  
 یدر شرکت نگهدار ده وشصادر  نامبیسهام  هاآنبلکه به تعداد سهم  ؛شودیباطل نم ند، سهاممراجعه نکرد یگر برخفبها المراد. اما ا

 .رندیبگ لیرا تحو نامبی سهام و داده لیسهام به شرکت مراجعه کرده و سهام بانام را تحو نکه دارندگا یتا هر زمان شودیم
که  یمدت در هاآن یشرکت و حق رأ ماتیحق اعتراض در تصم یعنی :شودیم کمسهامداران که مراجعه نکردند  نیاز ا تیمز کی تنها 

 .شودیسلب م هاآناز ، اندنکردهمراجعه 

 .تعهد است ۵حق و  ۷که شامل  از سهام یحقوق و تعهدات ناش 

 حقوق:

 ۰۵۵تا  ۰۵۷مواد  .میاز سود قابل تقس یق برخوردارح .۵
از  هانهیهز ریو سا کارگرانتومان آن صرف پرداخت حقوق  ونیلیم ۷۲تومان بوده که مبلغ  ونیلیم ۵۴۲سال شرکت  کیدرآمد  :سؤال

اندوخته  عنوانبهتومان  ونیلیم ۰۲و مبلغ  دهیذهاب گرد ابیو ا یدفتر - یملزومات ادار نهیپرداخت قبوض آب و برق و گاز و هز لیقب
تومان  ونیلیم ۴۲مبلغ  و قبل یمال یهااز سال هاییدارا استهالک عنوانبهتومان  ونیلیم ۷۲و مبلغ ؛ شده هکنار گذاشت یاریاخت یقانون

امسال  مید قابل تقسسو .نشده است میقبل تقس یمال یهاسال میتومان سود قابل تقس ونیلیم ۵۴مبلغ  زیو ن ماندهباقیشرکت  یبرا انیز
 ؟چقدر است
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 ۵۵۴ = ۵۴ + ۵۴۲به همراه سود  درامد 

 ۰۵۲ = ۷۲ + ۴۲ + ۰۲ + ۷۲ هاانیز 

 میلیون تومان خواهد بود. ۵۷۴. لذا سود قابل تقسیم، ۵۷۴ = ۰۵۲ – ۵۵۴:  میسود قابل تقس 

 شوندیم میشرکت به نسبت سهام خود سه ماندهباقیپس از انحالل شرکت از اموال  .۰

 در شرکت تیحق عضو .۵

اگر  نیهمچن .شودیباطل م تیحق عضوعمل نکرد درصد بود  ۵۴حداقل پرداخت تعهد خود که به ماه گذشت و  کیاگر 
صورت  نیا ریدر غ(  ۵۴و  ۵۴مواد ) رودیم نیاز ب تیبه بانام مراجعه نشود حق عضو نامبیسهام  لیظرف مدت مقرر در تبد

 شرکت منع کرد در تیاز حق عضو توانیرا نم یسهامدار چیه

 یحق رأ .۵

 ۷۷و  ۵6۵و  ۵۰۵و  ۵۵و  ۵۷از ماده  اندعبارتمورد که  ۴دارد مگر در  رأیحق  کیهر سهم 

 ندارند  یحق رأگفته،  گذارقانونتخلف از چیزی که مورد سهامداران به علت  ۴ نیدو مورد اول از ادر   

 ندارند یحق رأ ندباشیم نفعیکه سهامداران ذ نیبه علت ا یدر سه مورد بعد 

 ۵۷شرکت ماده  ماتیاطالع از جلسات و تصم حق  .۴

 ۵۵تعهدات ماده  شیحق ممانعت از افزا .6

 ۰۷6ماده  رانیمد بیتعق حق .۷

 ،خودشان اگر اثبات کردند نهیاقامه دعوا کنند به هز رانیمد هیاجازه داده شده که عل نیاز سهام ا پنجمکیبه دارندگان الاقل   
 دشان پرداخت خواهد شداز خو نهیو اگر محکوم شدند هز شودیماز شرکت اخذ  هزینه

 دنپرداخت کن دیرا با هاستآن نیکه بر د یاست که مبلغ نیا 34که دارند طبق ماده  یها تعهدتن

 ۷2ماده  یعموم مجمع

 (۷۵ماده  )شودیم لیصاحبان سهام تشکاز اجتماع  

 مؤسس یمجمع عموم 

 یعاد یمجمع عموم  

 العادهفوق یمجمع عموم 

 مجامع نیب مقررات مشترک 

 یبدون آگه زین یگاه شوندیدعوت م یآگه قیو از طر یآگه راالنتشاریدر روزنامه کث:  ۵۷مقررات نحوه دعوت از مجامع ماده  .۵
 سیئدعوت توسط ر. خواهد بود یچه زمان یکه جلسه بعد کنندیم نییتع ندهمه در مجمع حاضر کهوقتی یعنی شوندیدعوت م

 دیآیهم در موارد خاص توسط سهامداران به عمل م یتوسط بازرس و گاه دکر یو اگر خوددار شودیانجام م رهیدم اتیه
 دیآیدعوت به عمل م نیا ۵۴و  ۵۰و  ۵۵مواد  تیسهام شرکت با رعا پنجمکیدارندگان حداقل  یعنی

 اوست ودنب نماینده نشانگر که سندی داشتن دست در با ایشان نماینده یا سهامدارانخود  دیبا : یعموم در مجامع شرکتنحوه  .۰
 ۵۲۰و  ۵۵ماده کند.  افتیورود به جلسه را در ورقه به دفتر شرکت مراجعه کنند و

 ذکر شده است ۵۲6تا  ۵۲۵در مواد  رئیسههیئت فیوظا ۵۲۵ماده  رئیسههیئتانتخاب  .۵



 

16 

 

 ۵۵و  ۵۷و  ۷۴مواد  دهالعافوقو عادی و  مؤسس جهت معتبر بودن جلسات مجمع حدنصاببه  دنیرس .۵

 (۵۲۵)مراد اکثریت حاضرین است ماده  در جلسه نیحاضر (دوسوم) تیاکثر :در مجامع ینحوه اخذ رأ  .۴

 ۵۴۵و  ۵۵و  ۵۵مجامع مواد  اراتیاخت تیمحدود .6

 ۵۵۵سهامداران از دستورات مجمع ماده  یاطالع قبللزوم  .۷

 عجامم گیریرأیجلسات و  لیحدنصاب جهت تشک ،اراتیو اخت فیوظا 

با  سینمؤسدر آن شرکت کنند. مجمع  توانندیم اننویسپذیرهو  مؤسسین هیکل که شرکت یمجمع عموم نیمجمع مؤسس اول ۷۵ماده  
 شودینم لیتشک گریو د شودیم لیتشک باریکفقط  یمواد قانون تیرعا

 فیوظا 

 درصد ۵۴حداقل  یعنیالغ الزم ل سهام شرکت و پرداخت مبک نویسیپذیرهو احراز  مؤسسینبه گزارش  یدگیرس  .۵

 طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصالح آن اساسنامه بیتصو  .۰
 بازرسان بازرس یا و رانیمدانتخاب  .۵

 رسانیاطالعدر آن  یعاد یمجمع عموم نیاول لیتشک ،یبعد هیو اطالع دعوتکه هرگونه  یراالنتشارینام روزنامه کث نییتع .۵
 خواهد شد.

 

  ۷۵جلسات ماده  لیجهت تشک حدنصاب 

ه دوم لغو و جلس جلسه اول دینرس حدنصاباگر حاضر نشدند و به  الزم است. دارندگان سهام دومیکجلسه اول حداقل  لیتشک یبرا 
ر جلسه داگر  است. دارندگان سهام سومیکجلسه سوم حداقل  حدنصاب و دارندگان سهام سومیک جلسه دوم حدنصاب شودیم لیتشک

 شودیشوند نمن نیمع رانیکه مد یچون تا زمان کنندیم المشرکت را به مرجع ثبت اع لیعدم تشک نیمؤسس ددنینرس حدنصاببه سوم 
 کندیمسترد شدن اموال اقدام م یجلسه است سپس برا لیپس از تشک رانیشود و انتخاب مد سیشرکت تأس

 تبر استمع ،یدر جلسه رسم نیآراء حاضر دوسوم :مؤسس ئتیه یریگیجهت پ حدنصاب 

قانون  ۷۴ماده  اگرچه :انیب نیرا دارا باشد به ا دومیکاز  شیب مؤسسینسهامداران  ممکن است اشتباه دارد چراکه ۷۴ماده نکته:  

مؤسس  یمجمع عموم لیتشک یرا تعهد کرده باشند برا هیاز سرما یمیرا که حداقل ن سانینورهیاز پذ یاحضور عده یسهام هایشرکت
وده ب مؤسسچه  نویسپذیره هاز سهامداران چ یمیحضور دارندگان ن از گذارقانونرسد که منظور یزم دانسته اما به نظر مدر نوبت اول ال

توسط  هیدرصد سرما ۴۲از  شیشرکت را تعهد کرده باشند و ب هیهم کمتر از نصف سرما یرو اننویسپذیرهممکن است که  رایاست ز
به  انسنویپذیرهتعهد تمام  راینخواهد بود ز لیمؤسس هرگز قابل تشک یصورت مجمع عموم نیتعهد شده باشد که در ا نیخود مؤسس
ده که الاقل بو یاحضور عده گذارقانونکه منظور  رفتیو پذ دیظاهر قانون دست کش نیاز ا یستیلذا با رسدیشرکت نم هینصف سرما

 .باشد اننویسپذیره ای نمؤسسی نکهیشرکت را تعهد کرده باشند اعم از ا هیاز سرما یمین

 یعاد یمجمع عموم 

ر مجمع د فیاز وظا یبرخ .قرار داده شده است گریمجمع ددو که به عهده  یکند مگر امور یریگمیدر تمام امور شرکت تصم تواندیم
 از  اندعبارتاست که  شدهبیان یسهام هایشرکتقانون  ۵6ماده 

 ۵۵ترازنامه ماده  - النیب – شرکت انیبه حساب سود و ز یدگیرس .1
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 ۵۲سود صاحبان سهام ماده  میتقس  .2

 (سود خالص شرکت بیستمیک) یقانون رهیاختصاص ذخ  .3

 ۰۵۵تا  ۰۵۷بازرسان شرکت  ای رانیمد نیو بازرسان به جز اول رانیانتخاب مد  .۲

 نکهیه اب تیبا عنا دیگرارتعببه دهدیم شیدوره مشخص نما کیرا در  یواحد تجار کی یو بده ییدارا تیوضع النیب ایترازنامه 

واحد  یمال تیاز وضع ریتصو کیآن را مانند  توانیم دهدیم شیدوره و زمان مشخص نما کیشرکت را در  یمال تیترازنامه وضع
 نمود یمعرف زین یتجار

 (محدود تیبرعکس شرکت با مسئول) ۵۲۵محدود است حداکثر تا دو سال ماده  مدیر تیریدت مدم

 کمتر است پنج نفر باشد دینبا مدیرههیئت ۵۲۷ ماده

اگر به  اول ضروری است. در جلسه دارند یسهام که حق رأ دومیکاز  شیدارندگان ب:حضور  ۵۷ ماده یجلسات مجمع عموم لیشکت
 دخواهد ش لیتشکدارند  رأیکه حق از صاحبان سهام  کیدوم با حضور هر  جلسه دینرس حدنصاب

 رانیمگر در صورت انتخاب مد معتبر خواهد بود یحاضران جلسه رسم آراء کی عالوهبهره به نصف همواتصمیمات  :۵۵ماده گیریرأی
 ۵مالک خواهد بود  ینسب تیصورت اکثر نیکه در ا و بازرسان

 

 (ندارد یماده خاص) العادهفوق یمجمع عموم 

 شودیم لیتشک ۴یمجمع عموم لیقبل از تشک شود گیریتصمیم دیمربوط به شرکت که با یضرور در مسائل العادهفوقمجمع عمومی  
 :فیاز وظا یبرخ.

 شرکت  هیدر سرما رییتغ .1

 در اساسنامه  رییتغ .2

 انحالل زودتر از موعد  یدر مدت شرکت برا رییتغ .3

 ( یسهام هایشرکتقانون  6۰و  6۵ماده  میکه ندار)انتشار اوراق قرضه  .۲

 ( یسهام هایشرکتقانون  ۵۵)سهام  لیتبد .۵

 عام یخاص به سهام یز سهامشرکت ا لیتبد .6

 ۸4جلسات با توجه به ماده  لیتشک 

 سومیکز ا شیحضور دارندگان ببا جلسه دوم  دینرس حدنصابه اگر بضروری است  جلسه اولدر سهام  دومیکاز  شیدارندگان ب حضور 
 رسمیت دارد. سهام

 یممکن است شخص .هارأیمجموع  یعنیمنظور از آرا  خواهد بود. یجلسه رسم در نیاز حاضر دوسوم یهمواره با آرا :گیریرأی 

 داشته باشد رأی ۵۲۲۲

                                                           
 شودمی مثالً کنیممی مدیران( تعداد پنج ) یا سه ضربدر را 1۱۱۱۱ شوند مدیر است قرار نفر پنج یا نفر سه دارد سهم هزار 1۱ شخصی اگر نسبی اکثریت محاسبه . نحوه ۲

 کند(می مطرح را این نیز ۸۸ )ماده دهد رأی دیگری به هزار ده و نفر یک به هزار ۲۱ تواندمی ۵۱۱۱۱

 شودیم. که ساالنه تشکیل  ۵
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 و مجامع آن یها در شرکت سهامحدنصابخالصه 

 گیریرأی جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول 

 دوسوم (۷۵)دومیکحداقل  دومیکحداقل  دومیکحداقل  ۷۵ مؤسسینمجمع 

 (۸۸+ یک) دومیک X هر تعداد دومیکبیش از  ۸۷مجمع عادی 

 (۸۵) دوسوم X سومیکبیش از  دومیکبیش از  ۸۲ العادهفوقمجمع 

 

 رانیانتخاب مد 

 یسهام هایشرکتقانون  ۵۵۵ماده  ؛شرکت انتخاب شوند تیریبه مد توانندیاز افراد نم یبرخ 

 ورشکستگان و  نیمحجور  .۵

اند در مدت بعضاً محروم شده ای کالً یاز حقوق اجتماع یبه حکم قطع تیجنا ایکه به خاطر جنحه  یکسان .۰
 مانند سرقت تیمحروم

 انتقالغیرقابلبا اسم و سهام  یعنی قهیسهام وث ۵۵6و  ۵۵۴و  ۵۵۵باشد مواد  قهیسهام وث یدارا دیبا ریمد

 یسهام هایشرکت قانون ۵۰۵ رعاملیو مد مدیرههیئت 

 .یعاد یمجمع عموم ئتیهحاضر  یآرا اعضا چهارمسه بیوباشد مگر با تص مدیرههیئت سیرئ حالدرعین تواندنمی رعاملیمد 

 اراتیکل اخت ای اراتیاز اخت یو برخ دهیشرکت برگز رعاملیمد یبرا ندهینما عنوانبهرا  یشتریتعداد ب اینفر را  کیالاقل  مدیرههیئت 
 نفر اقدام کند  کیا تنه مدیرههیئتنفر  ۴ یشخص به جا کی هیطرح دعوا عل یمثالً برا ندکیم ضیرا به او تفو

 باشدیشرکت در جلسات م یدعوت از صاحبان سهام برا مدیرههیئت سیخاص رئ فهیظو :یسهام هایشرکتقانون  ۵۰۲ماده 

 ندارند یاراتیاز آن اخت شیذکر شده و ب یدر مواد قانونهمان است که  رانیمد اراتیو اخت فیوظا

 باشدیحق امضا م یو از طرف شرکت دارا باشدیشده م ضیتفو اراتیاخت یشرکت بوده و دارا ندهینما رعاملیمد ۵۰۴ماده 

 کرده است دیو اقدامات او را ق رعاملیانتخاب مد طیشرا ۵۰۵تا  ۵۰6 وادم

 برسد هاآنبه اطالع  دیبا هاشرکتبه مرجع ثبت  جلسهصورتهر اقدام با ارسال  

 سه مورد نیشرکت دارند مگر ا تیریمد یرا برا اراتیاصوالً همه اخت یسهام هایشرکت رانیمد

 باشند هاآنطرف معامله با  غیرمستقیم ای میمستق ربه طو ۵۰۵ماده   .۵

 تعهد ایحق اخذ وام و اعتبار از شرکت  ۵۵۰ماده  .۰

 با شرکت رقابت کنند ایهمان معامالت را خودشان شخصاً انجام دهند و  رینظ ۵۵۵ماده  .۵

اده موارد م نیا)ندارد  گیریتصمیماست حق دخالت و  یمتعلق به مجمع عموم هاآن یریگمیکه تصمی فیدر وظا نیهمچن رعاملیمد 
 (ندارد یخاص یقانون
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ذکر  یتمتع اشخاص حقوق تیمطلب را قبالً درباره اهل نیوارد شوند ا توانندینم نیستکه در چارچوب اساسنامه شرکت  یدر موضوعات 
 است یقیکه خاص اشخاص حق یموارد .۰ در چارچوب اساسنامه شرکت. ۵ که ذکر شده دو استثنا دارد ییدر آنجا .میکرد

شد اگر در اساسنامه شرکت نبا کرده است. یصنعت آالتماشیناقدام به واردات  است، احداث آزادراه قم ساوه آنموضوع شرکتی که مثال  
 (شده است یآورو مواد پراکنده جمع نیاز قوان ریدو مورد اخ) .دیامر اقدام نما نیبه ا دینبا

 

 2۷3و  2۷1و  143و  142مواد  یسهام هایشرکتدر  رانیمد تیمسئول 

 رانیمد تیمسئول

  هاشرکتدر مقابل  .۵

 در مقابل اشخاص ثالث .۰

 ودهمحسوب ب نیعمل کند ام یقانون فیطبق وظاو  لذا اگر در چارچوب شوندیشرکت محسوب م ندهینما در مقابل اشخاص ثالث

 خالفش ثابت شود نکهیاست مگر ا تیو عدم مسئول ریو اصل بر عدم تقص

لذا شرکت  کندیتعهداتش عمل نم یرانیدر مقابل شرکت ا یشد طرف ژاپن میتحر یبا ژاپن امضا کرده وقت یشرکت قرارداد ریمثال مد 
 ی ندارد.چون وظایفش را انجام داده مسئولیت ش عمل کند.به تعهدات خود تواندیهم نم یرانیا

 باشدیم دهخسارات وارصورت ضامن  نیشده در ا محسوبکند متخلف نقرارداد امضا  گرید یکه او محدود بوده که با کشورها یضر فرد
 ۵۵۰ماده 

ماده  . مطابقباشندیمضامن تخلف کردند مشترک  یهمگ ا و اگرنفر تخلف کرد منفرد کی رانیمد از اگر ضامن بودن خسارات 

 ن هستندآ بوده ضامن رانیکه معلول تخلفات مد یکستگو ش ۰۷۲و  ۵۵۵

 به انحالل آن استناد کنند توانندینم نفعانیدر قبال ذ مؤسسانو  رانیمد:  ۰۷۲ ماده

 هستند متضامنا مسئول خسارات خواهند بود بطالنکه مسئول  یکسان :۰۷۵ماده  

 

 یسهام هایشرکتارکان  

 (العادهفوق/  نیؤسسم / یعاد )یمجامع عموم :گیرندهتصمیم  .۵

 و هیات مدیره مدیرعامل: کنندهاداره .۰

  بازرسان: کنندهکنترل .۵

 
 ۵۵۴و  ۵۵۵و بازرسان بعدی بر عهده مجمع عادی است  مؤسسینوظیفه انتخاب اولین بازرس بر عهده مجمع 

 ۵۵6 ستا یاریاخت البدلعلی مدیرهتهیئاست اما انتخاب  یو الزام یضرور یسهام هایشرکتدر  البدلعلیبازرسان  ایانتخاب بازرس  

 دارند اشاره وظایف این به ۵۴ و ۵۰ و ۵۵ مواد بازرسان فیتکال 

 بازرس خواهد بود  فهیدعوت را انجام ندادند وظ رانیاگر مد .گذشت که بحث آندعوت   .۵
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  .گزارش داده شود یعاد یمبه مجمع عمو دیو اساسنامه شرکت با یهرگونه تخلف از مقررات قانون : ۵۴۵ و ۵۵۷ مواد :نظارت  .۰

 ۵۵۵دهند.  گزارش عمومی مجمع و قضایی مرجع باید به کنند مشاهده جرم : اگرارائه گزارش .۵

 :هیسرما رییتغ

 هیکاهش سرما  .۵

 باید تصویب و اقدام شود( العادهفوق)در مجمع عمومی  هیسرما شیافزا .۰

 دیسهام جد دیسهام جد که در آن گیردمیت صور مدیرههیئت شنهادیبه پسهام موجود  شیافزاصدور سهام جدید:  (أ
 یبلغم یشرکت ممکن است در اثر رونق اقتصاد یول ماندیم یسهام به همان صورت باق یو مبلغ اسم شودیصادر م

  یهزار تومان مبلغ واقع ۴ ،یمهزار تومان مبلغ اس مثالً دیمطالبه نما یرا عالوه بر مبلغ اسم

 دهدیم شیهمان سهام موجود را افزا یبلکه مبلغ اسم کندیمنتشر نم دیهام جدشرکت س یعنیسهام موجود  شیافزا  (ب

 

 هیکاهش سرما 

  ۵۵۰ماده  یاریاخت .۵

  ۵۵۵ یاجبار .۰

 ۵۵ ییقضا .۵

  ۵۵۵ماده  یانحالل شرکت سهام 

 شرکت  تیشدن موضوع فعال غیرممکن .۵

 آن  دیاتمام زمان و عدم تمد .۰

  ورشکستگی .۵

  ادهالعفوقانحالل توسط مجمع  یاعالم علن .۵

 دادگاه یصدور حکم قطع .۴

 1۶1تا  141و  1۶2 یسهام ریغ یمختلط سهام هایشرکت 

 :محدود هستند مثال تیبا مسئول گرید یضامن و برخ شرکااز  یبرخ یسهام ریدر شرکت مختلط غ 

 ضامن کیشر عنوانبه ونیلیم ۵ نیو حس میلیون۵ احمد

 محدود تیبا مسئول ونیلیم ۵ یو تق ونیلیم ۵رضا  

 ؟هر کدام از افراد چقدر است تیباشد مسئول ونیلیم ۵۲۲شرکت  یبر فرض اگر بده شد. ونیلیم ۵۲شرکت  ییرادا

هرکدام صفر ضامن  یتومان ضامن هستند اما رضا و تق ونیلیم ۵۲هر کدام در قبال  نیتومان احمد و حس ،ونیلیم ۵۲توجه به کمبود  با
 .رفته است نیبود که از ب هیآورده اول هاآن ریسکچون تنها  (ستندیضامن ن یعنی)هستند 

 و اداره شرکت را ندارد  تیریمحدود حق مداخله در امور مد تیرکا با مسئولضامن است ش یشرکا عهده برو اداره شرکت  تیریمد 

 .ذکر شود در نام شرکت دیضامن با یاز شرکا یکیحداقل نام عبارت مختلط + 
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، مالک بلکه باشدینم هیشرکت سرما ایمالک شرکت شخص  ییبه تنها نامهشرکت .هد بودخوا نامهشرکتشرکت تابع  نیمقررات ا
 .باشدیشرکا م تیمسئولمیزان 

ه مانع از آن ک رسدیبه نظر م لذا کرده باشد بینیپیشرا  یندارد که مجامع عموم یدر قانون تجارت مواد مستقل :گیرندهتصمیمارگان  
رکت استفاده شود و به اساسنامه ش اینجاعام و خاص در نظر گرفته و در  یسهام هایشرکت نیده از قوانکه مجامع مذکور با استفا ستین

 اضافه شود

 ۵۵۲تا  ۵۵6ارجاع داده به ماده ق. ت  ۵6۵در ماده  یرسهامیانحالل شرکت مختلط غ 

 تجارت قانون ۵۵ یا سهامی هایشرکت قانون ۵۵۵ ماده ۵ و ۰ و ۵ فقرات (أ
 کنغیرمم انجامش یا شود انجام موضوع آن و شده تشکیل موضوعی انجام برای ضامنیت شرکت کهوقتی .۵

 جدید قانون تصویب با مثالً شود

 باشد شده منقضی شرکت مدت کهوقتی .۰
 از ستا ورشکستگی حکم که شودمی ورشکسته شرکت زمانی. )باشد شده ورشکسته شرکت کهوقتی .۵

 (۵۵۰ ماده باشد شده صادر صالح دادگاه

 باشند انحالل با موافق و باشند داشته تراضی شرکا تمام کهوقتی (ب
 ادهد تشخیص دادگاه در دلیل آن بودن موجه و نماید دادگاه از را شرکت انحالل درخواست دالیلی به شرکا از یکی کهوقتی (ج

 انحالل دادگاه در شرکا از یکی دهدنمی انجام احسن نحو به را شرکت مدیر وظایف و است شرکت مدیر حسین مثال. شود
 دهدمی شرکت انحالل به حکم دهد؛ تشخیص صحیح و موجه و کرده بررسی دادگاه. بخواهد دلیل این به را شرکت

 .تجارت قانون ۵۵۷ ماده مطابق شرکا از یکی توسط شرکت فسخ صورت در (د

 ورشکستگی یکی از شرکا (ه

 لالشرکا با مسئولیت محدود موجب انح شریک یامرگ یا محجوریت یا ورشکستگی فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن ) (و
 (.شودنمیشرکت 

 ۵6۰ماده  یسهام .۰ضامن  کیشر. ۵ دارد کیدو نوع شر یمختلط سهام شرکت

 :مثال 

 ضامن کیشر عنوانبه ونیلیم ۵ نیو حس ونیلیم ۵احمد  

  یسهام کیشر عنوانبه ونیلیم ۵ یو تق ونیلیم ۵رضا  

مطرح  یکه در شرکت سهام یهمان موارد عیناً و شودیم لیتومان به سهام تبد ونیلیشش م یعنی یمسها یشرکت آورده شرکا نیدر ا
 متوسط قبض و اقباض نامبیدر اداره و  بانامبودن  وانتقالنقلقابل  در این موارد مطرح است. مثل شد

 ؟رکا چقدر استش مسئولیتداشته باشد  یبده ونیلیم ۵۲۲اگر شرکت  

  شودیم اخذ ابتدا شرکت یدارا ونیلیم ۵۲به خود شرکت مراجعه کرده و مثالً  یمال اصل استقاللطبق 

 تنها تفاوت شرکت .ندارد یتیمسئول چیه یتومان ضامن هستند رضا و تق ونیلیم ۵۲ نیاحمد و حس ونیلیم ۵۲دیون  ماندهباقیبرای 
 باشدیو... م تیاسم و مسئول نیو همچن یشدن سهام شرکت سهام لیدر تبد یمختلط سهام

 نظار مرکب از حداقل سه نفر  ئتیه ۵6۴ماده  
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 یمختلط سهام هایشرکتمطالعه شود در رابطه با کل مباحث  ۵۵۵تا  ۵6۰مواد 

 میمراجعه کن یبه مقررات مجمع عموم میتوانیاشاره کرده است لذا م یبه مجمع عموم گریختهجسته صورتبه ۵6۴مواد مثل  یدر برخ 
 ۵۵۲و ۵۵۵و ۵۵۰مواد  میندار یرسهامیو غ یسهام طمختل هایشرکت یبرا یمجامع عموم لیتشک یبرا یماده مستقل چیه کهدرحالی

 ۵6۵و 

 یبرا العادهفوقو  یعاد یمجمع عموم به سهمصاحبنظارت توسط  ئتیو گزارش ه ییو صورت دارا یمال النیاطالع از ب ۵۷۲ماده 
 ی الزمهاگیریتصمیم

 ۵۵۵انحالل ماده  موارد

 ۵۵ماده  ۵و  ۰و  ۵ 

 آرا با اکثریت باشد شفیوظا طهیاگر در ح یمجمع عموم میتصم 

 آرا  تیاکثر با ضامن یشرکا تیو رضا یمجمع عموم میتصم 

 ضامن شرکااز  یکی تیمحجور ایفوت  

 

 (اردموضوع وجود د نیفقط سه چهار ماده در قانون تجارت در ا -اقتصاد یقانون بخش تعاون ) یشرکت تعاون 

 دنیرس ا جهترکش یو اجتماع یبهبود وضع اقتصاد یمشترک برا یهایازمندیجهت رفع ن یحقوق ای یقیشرکت متشکل از افراد حق 
 یبه عدالت اجتماع

شده باشد  میو تقد میتقو هیبودن و جنس بودن سرما ینقد ریدر صورت غ .شده باشد هیتأد دیآن با هیسرما سومیکحداقل  :لیتشک 

 است شرکت ییاو شناس افتنی تیرسم یبرا هاشرکتثبت در مرجع ثبت  .شده باشد تأمین هیسرما سومیککه  است یوقت لیزمان تشک

 %۵۲۲توسط اعضا تا  % ۴۵حداقل  هیدرصد سرما ۵۲۲از  

 فقط هستند نبعم کنندهتأمین باشدیمعضو ن دهندگانوام: البته وام بدون بهره % ۵۵ 

 است ازیمؤسس ن ئتیه براینفر  ۷حداقل  یشرکت تعاون لیتشک یبرا 

ها تگاهشود مثالً تعداد دس دیق اتیهمه جزئ قیبه طور مفصل و دق دیدر طرح نوشته شده با شودیآن نوشته م اساسنامه عنوانبهی طرح
 ازیمورد ن در سال تعداد کارگر یالزم آب مصرف هیمصرف برق در سال مواد اول زانیم یخارج ای یساخت داخل آالتماشینو 

 شود انیذکر و ب اتیجزئ زیبه ر دیشرکت با تیفعال یبرا ازیمحدوده مورد نهمچنین تمامی  

 ر شودمشخص و ذک دیبا تیتابع ،تیعضو یعموم طیشرا ،شرکت هیسرما زانیمدت شرکت م ،یبه همراه نشان اتیمحدوده و مرکز عمل 

 یبرخ مدیرههیئتذکر شود  دیبا زیباشد موارد انحالل ن تواندیزن م باآنکه ریمغاآن ندارد و  یجا چیزهیچاساسنامه مطابق قانون است و  
 شودیسال انتخاب م کیمدت  یکند بازرس برا ضیتفو تواندیم مدیرعاملرا به  فیکل وظا ای
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 یارکان شرکت تعاون 

  یمجمع عموم  .۵

  مدیرههیئت .۰

 بازرسان  ایبازرس  .۵

 شدهبیان یجامع عمومم یبرگزار نامهآیینهر کدام در  فیوظا

 هیدر سرما رییمنتشر شود مثل تغ یارسال و در روزنامه رسم هاشرکتبه مرجع ثبت  جلسهصورت با دیدر اساسنامه با رییتغ 

 1۷در ماده  یمجمع عموم فیوظا 

 .دنشویؤسس انتخاب ممجمع م عنوانبهافراد  نیا از سه نفر .باشدمیند نفر ۷مؤسس که حداقل  ئتیه میتصم شرکت بر اساس لیتشک
 الزم برود و کارها را انجام دهد یتا دنبال اخذ مجوزها کنندینفر را انتخاب م کیانجام کارها  یسه نفر برا نیا

 !برسد دیبا عیوزارت صنا دییآماده شده که به تأ هیطرح اول :یهیطرح توج 

 است تعداد مشخص نشده کندیبازرس انتخاب م یک سال یبرا یعاد یعموم مجمع

 

 ۵۵بازرس ماده  فهیوظ 

 و مقررات نینظارت بر قوان  .۵

  هاگزارشو  هاحساببه  یدگیرس .۰

 اعضا  اتیبه شکا یدگیرس .۵

 در صورت تخلف  رهیمد اتیبه ه یتذکر کتب .۵

 و ارسال گزارش دهیرس هاگزارشبه  یدگیرس .۴

 

 ذکر شده است ۵4در ماده  زیانحالل ن 

 انقضاء مدت  .۵

 ذر سال بدون ع کی تیتوقف فعال .۰

 …و یورشکستگ .۵

  یاقسام شرکت تعاون 

  یدیتول .۵

  عیتوز .۰

  یمل ریفراگ یتعاون .۵

 عام یسهام یتعاون .۵
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 ۴۷۴تا  ۵۵۰ماده  :مبحث ورشکستگی

 تعریف

 را پرداخت کند. اشبدهیشخصی که نتوانسته  عرفی:

ح )حقیقی / حقوقی( از طرف دادگاه صالوجوهی که بر عهده تاجر بوده، تا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر  تأدیهعالوه بر عدم  حقوقی:

 او را ورشکسته نامید. تواننمیهمان حوزه اقامت شخص صادر شود، 

 ق.ت قرار داده است. ۰شخصی که شغل معمول خود را یکی از اعمال ماده  شخص حقیقی تاجر:

 ق.ت ۰۲ثبت شده در ماده  هایشرکت شخص حقوقی تاجر:

 شرایط ورشکستگی چیست؟ درواقع؟ شودمیچه زمانی حکم ورشکستگی صادر 

 .وجوهی است که بر عهده اوست تأدیهدر نتیجه توقف تاجر از  .۵

 .با صدور حکم ورشکستگی از دادگاه صالح حوزه قضایی .۰

 تبیین خواهد شد. به طور تفصیلیبه طور مطلق بیان نموده و شرایط ورشکستگی، حکم ورشکستگی را  ق.ت ۵۵۰ماده 
میلیون انجام داده است، از  ۵۲۲یک خرید مواد اولیه به ارزش  .باشدمیق.ت( یعنی تاجر  ۰ماده  ۵است )بند مثال: احمد کارخانه داد 

عه . طلبکار مراجشودمیپرداخت آن ناتوان بوده و وجهی را پرداخت نکرده است. طلبکار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت صادر 
)چرخه  .کندمیه و حکم ورشکستگی را صادر . دادگاه بررسی نموددهدمیدخواست ورشکستگی و دا کندمیبه دادگاه نموده و شکایت 

 است(. شدهبیان قبالًاعالم ورشکستگی به طور کامل 
. وظیفه دادگاه در اینجا این نیست که بررسی کند. همین که ارزدمیمیلیارد  ۵۲هم  اشخانهمیلیارد دارد،  ۰۲به ارزش  ایکارخانه فرضاً

 هی احمد و عدم پرداخت وجه را احراز نماید، حکم ورشکستگی را صادر خواهد نمود.بد
 ت.وجود متوقف شده اس تأدیهبدهی، مبلغ بدهی، دارایی و ... نیست. تنها مالک دادگاه این است که شخص از  أمنش گذارقانونمدنظر 

 
  هایبدهیپوند.  ۷۲۲ مثالً، اندکردهم ورشکستگی مقرر حقوقی مثل انگلیس، حداقل مبلغی را برای صدور حک هاینظامبرخی از 

ده نیست، هر مبلغی که باشد ورشکسته محسوب ش طوراین. اما در نظام ایران کنندنمیکمتر از این مبلغ را حکم ورشکستگی صادر 
 .شودمیو حکم ورشکستگی صادر 

 ورشکستگی:انواع 

 .شودمیحقوقی بررسی نه جرم است و نه مجازات دارد و در دادگاه  عادی: .۵

سال  ۰ماه تا  6این جرم از  .شودمیجزایی بررسی  هایدادگاهکه در  ق.تعزیرات. 6۷۵ق.ت و  ۴۵۰و  ۴۵۵مواد  به تقصیر: .۰

 حبس تعزیری در بر خواهد داشت.

 اشد.دربر داشته ب تواندمیسال حبس تعزیری  ۴تا  ۵جزائی بررسی شده و از  هایدادگاهکه در  ق.ت ۴۵۵ به تقلب: .۵

  ختیار دارد برای ادادگاه  ۴۵۰صیر صادر شود، اما در موارد ماده قباید از سوی دادگاه، حکم ورشکستگی به ت حتماً ۴۵۵در موارد ماده
 به تشخیص دادگاه بستگی دارد.

 :۵41مواردی که باید ورشکستگی به تقصیر صادر شود. ماده 

 بوده است. العادهفوق او یدیبالنسبه به عا یام عادیا ه دریرالمخارج خانه مشا ای یمخارج شخص محقق شود کهدرصورتی .۵

نوط انفع آن میه درعرف تجارت موهوم کرده ک یمبالغ عمده صرف معامالتد ه خوینسبت به سرما ه تاجرکمحقق شود کهدرصورتی .۰
 به اتفاق محض است
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ه ک یسائلو به همان قصد اگر ای رده باشدکمظنه روز از نازلتر یفروش ای باالتر یدیخر خود یستگکرانداختن ورشیتاخ به قصد اگر .۵
 باشد. گریق دیبطر ایبرات  اصدوریراه استقراض  ه ازکنیا اعم از دینما یل وجهیتحص اربرده تاکصرفه است ب از دور

 پرداخته باشد. را ح داده و طلب اوین ترجیریخ توقف برسایتار پس از را ارهاکطلب از یکیاگر .۵

 ۵42ورشکستگی به تقصیر اعالم شود: ماده  تواندمیمواردی که 

 هاآنجام ن انیاودرح یت مالیه نظربه وضعکرده باشدک ید تعهداتیافت نمایدر یه درمقابل عوضکبدون آن و یگریاگربه حساب د .۵

 باشد. العادهفوقآن تعهدات 

اوحاصل شده، توقف  یر تعهدات نقدیا سایه قروض یه درتادکخ وقفه یروز از تار ۵اومتوقف شده و درظرف  یات تجارتیعمل اگر .۰
م یورتسلمه مزبکخودرا به دفترمح یه دفاترتجارتیلکو یت محل اقامت خوداظهارننموده و صورت حساب دارائیمه بداکخودرابه دفترمح

 ننموده باشد.

ح یطورصرمطالبات ب وض وقر را اعم از خود یقیت حقیوضع یدرصورت دارائ ایب بوده یترتیا بیناقص  او دفاتر ایاگر دفتر نداشته  .۵
 نشده باشد(. یب تقلبکمرت ن مواردیه دراکنید)مشروط برا رده باشکن نیمع

 .است یبیتأدماه تا سه سال حبس  6و مجازات آن از  محسوبورشکستگی به تقصیر جنحه  ق.ت: ۴۵۵ماده 
 ق.ت( ۴۵۵ضعه و تبانی کردن )ماده ورشکستگی به تقلب: موا

قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به  هیتأددر ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تاجر باید ق.ت:  ۵۵۵ماده 
 .حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید صورتبدایت محل اقامت خود اظهار نموده دفتر محکمه

 .شدبایم ۵۵۵صورت حساب دارایی بر اساس ماده 

 اندعبارت ۵۵۵بسیار زمان کمی است، اما باید به دادگاه ارائه شود. این موارد بر طبق ماده  ۵۵۵روز برای ارائه موارد ماده  ۵اگرچه زمان 
 از:

 .تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح .۵

 .صورت کلیه قروض و مطالبات .۰

 .رج شخصیصورت نفع و ضرر و صورت مخا .۵

ممکن است شخصی ذینفع مادی باشد، ولی ذینفع حقوقی نباشد. مراز از اشخاص ذینفع، ذینفع حقوقی است نه ذینفع مادی. کاری به 
 ذینفع مادی نداریم.

ما، از شباغ، برای خودتان بردارید. ولی قبل  هایمیوهکه از اموال و  دهدمیصاحب مال به شما اجازه  مثالً: مثال برای ذینفع مادی

لیه شخص متصرف بر ع توانیدنمیرا تصرف کند. شما ذینفع مادی هستید، ولی ذینفع حقوقی نیستید. از اینرو  هامیوهشخص دیگری این 
 اقامه دعوی نمایید.

 ق.ت ۵۵۴ماده  :اشخاص ذینفع در طرح دعوای ورشکستگی

 .بر حسب اظهار خود تاجر .۵

 .اه موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارهب .۰

 .العموم بدایتبر حسب تقاضای مدعی .۵

را تحت پوشش قرار دهد، اما در سال آینده همین  هاآناز طلب  %۵۲طلبکاران: چون اموال کنونی تاجر ممکن است تا علت تقاضا توسط 
 اقامه دعوی نمایند. توانندمیرا پوش دهد، لذا  هاآناز طلب  %۴۲ نهایتاًاموال، 

 باید ذکر شود:دادگاه  رأیمواردی که در 

 ق.ت 412احراز شرایط مقرر در ماده  .1
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a.  :ق.ت ۰چون کارخانه دار است یا متصدی حمل و نقل است. ماده  فرضاًبه چه دلیل شخص تاجر است 

b.  مسلم خود را نپرداخته است هایبدهیکدامیک از 

گر در شهری . مدیر تصفیه ااشدبمیکه اعم از مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگی شدن ارگان تصفیه  مقامقائم .2

 باشد، دیگر نوبت به مدیر تصفیه نخواهد رسید.

 .شودمی ق.ت، تاجر پس از ورشکستگی، از تصرف در اموال خودش ممنوع المداخله ۵۵۵چرا که طبق ماده 

 ق.ت: 441مدیر تصفیه بر طبق ماده تعیین 

  گرددمییا در همان حکم ورشکستگی معین. 

  ور حکم ورشکستگی باید مشخص شود.روز از صد ۴یا ظرف 
باید مشخص شود که مدیر تصفیه  ۵۰/۲۴/۵۵۵۷تا مورخ  نهایتاًبوده.  ۲۷/۲۴/۵۵۵۷ مثالًمثال: تاریخ صدور حکم ورشکستگی 

 کیست.
 کهیدرصورتشود. این اشخاص پذیرفته نمی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی: قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۵۴ماده 

 .خود را درخواست کنند مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی
 مدیر تصفیه قرار بگیرد؟ عنوانبه تواندمیآیا شخص حقوقی هم 

. چرا که آیدنمیبله، بهتر است که مدیر تصفیه، شخص حقوقی نباشد، چرا که نمایندگی کار مشکلی است و از عهده هر شخص بر 
 باید:

 امین باشد .أ

 طالعات کاملی داشته باشد.ا .ب

 .باشدمیاست. انتخاب مدیر تصفیه توسط دادگاه  مأنوسداشتن اطالعات توسط شخص حقیقی، بیشتر به ذهن 
 ناظر تصفیه از کارمندان دادگستری است.

 ق.ت ۵۵۵است.  امر به مهر و موم اموال تاجر، شودمیدادگاه ذکر  رأیسومین موردی که در  .3

 وزممکنربه عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک  کهدرصورتیتوسط عضو ناظر به عمل آید مگر  مهر و موم باید فوراً
 .باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود

 شود.منزل تاجر باید مهر و موم  و ، انبارها، صندوق، اسناد، دفاتر، نوشته جات، اسباب و اثاثیه تجارتخانههاحجره
مالی، مستثنیات  یهاتیمحکومقانون نحوه اجرای  ۰۵. بر طبق ماده شوندینممستثنیات دین از این امر مستثنی بوده و مهر و موم 

 از: اندعبارت
 .ه در حالت اعسار او باشدیوم علکه عرفاً در شأن محک یونکمنزل مس -الف 

 .الزم است یفل وکه و افراد تحت تیوم علکحم یرفع حوائج ضرور یه براک یاز زندگیه مورد نیاثاث -ب 

 .شودیمره یه عرفاً آذوقه ذخک یمدت یبرا یفل وکه و افراد تحت تیوم علکاج محیآذوقه موجود به قدر احت -ج 

 هاآنق متناسب با شأن یاهل علم و تحق یبرا یقاتیو تحق یتب و ابزار علمک -د 

لشان فکو افراد تحت ت هاآن یامرار معاش ضرور یه براکر اشخاص یورزان و ساشاکشه وران، یسبه، پکار کل و ابزار یوسا -هـ 
 .الزم است

 ونیاز مدیتلفن مورد ن -و 

ه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج کنی، مشروط بر اشودیمه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت ک یمبلغ -ز 
 .االتر از شأن او نباشدون بوده و بیاز مدین مستأجره مورد نیگردد و ع
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 ًشخص  یک درشانمستثنیات دین باید  .اندنمودهماشین هم جزو مستثنیات دین بود، در قانون جدید، ماشین را از آن حذف  قبال
 میلیاردی دارد، الزام به فروش خانه و ادای دین خواهد شد. ۰۲ورشکسته باشد. از اینرو اگر یک باب منزل 

 از اموال تاجر = صورت برداری مهر و موم

دادگاه در مرحله بعد شکسته شود، هیچ دخل  یرأال دارد : یعنی چون احتمشودیمق.ت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا  ۵۵۷ماده 
 که باید این عمل به نحوی باشد که اعاده شودیم. با این تفاسیر مشخص شودیمگیرد و فقط مهروموم و تصرفی در اموال صورت نمی

 :دیگرعبارتبهابق ممکن باشد. وضع به س
 صورتبهق.ت مققر شده که باید این امر  ۵۵۷. و در ماده دینمایمق.ت دادگاه در کم خود، امر به مهر و موم ترکه  ۵۵۵به موجب ماده 

. اجرای موقت حکم، کنندیممفهوم واحدی را القا  ۰ماده مذکور متفاوت است، لیکن هر  ۰موقت اجرا شود. اگرچه عبارت به کار رفته در 
متضمن کلیه اقداماتی است که اگر حکم در مرلحه بعدی نقض شد، اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر باشد؛ و مهر و موم نیز همین 

و  تاجر باشد و الزمه مهر یهایدارائ. و در هر دو مورد، منظور، اعمالی است که نتیجه آن محافظت از سازدیممعنی را به ذهن متبادر 
 تاجر است. یهاییداراموم یا اجرای موقت حکم، صورت برداری از 

 از مواد، اقتضا دارد که اموال فاسد شدنی و مانند آن به فروش رفته و حاصل فروش، نگهداری شود. یاپارهالزم به توضیح است که در 

اگر به مواد  گویدمیکه  ۵۵۴ط به ماده (. مربوتاجر ورشکسته نیز صادر شود )امکان دارد، دستور توقیف رأیممکن است در  .4
 عمل نکرده باشد. ۵۵۵و  ۵۵۵

 (. نظارت بر مدیر تصفیه که اگر او دچار تخطی شد، راپرت دهد.۵۰۷تعیین عضو ناظر )ماده  .۵

صادر  رأی ۵۵/۲۴/۵۵۵۷متوقف شده، ولی در تاریخ  ۰۲/۲6/۵۵۵6تاجر در  مثالً تعیین وضعیت تاریخ توقف تاجر )ماده ق.ت( .۶
 .باشدمیمالک  ورشکستگی رأی، همان تاریخ صدور شده

 فسخ یا ابطال برخی از معامالت. دلیل: درخواست
 .شودیمنکته: اگر تاریخ متوقف شدن برای دادگاه به هر دلیلی مشخص نشود، تاریخ صدور حکم توقف همان تاریخ توقف محسوب 

 اثر حقوقی حکم ورشکستگی
 نسبت به خود تاجر .أ

 بالًق. باشدمیبیان شد بغیر از مستثنیات دین  قبالًق.ت. که  ۵۵۵ر اموال و امور مالی خودش خواهد شد ممنوع المداخله د 
 نحوه اجرای محکومیت مالی ۰۵. االن به ماده شدمیارجاع داده  ۵۵۵به ماده 

 ق.ت ۵۵۲ق.ت و  ۵۵۵شدن مدیر تصفیه  مقامقائم 

  تق ۵۵۵ممنوعیت از طرح دعوی یا طرف دعوی شدن. ماده. 

  به بعد مراجعه شود. ۴6۵سلب اعتبار تاجر. برای اعاده اعتبار، به مواد 

 نسبت به مداخالت و معامالت تاجر ورشکسته .ب
 که بررسی خواهد شد. شودمیدوره تقسیم  ۵این بخش به 

 دوره قبل از توقف تاجر ورشکسته .۵

 از تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی .۰

 پس از صدور تاریخ ورشکستگی .۵

میلیون تومان است متوقف شده است. در تاریخ  ۴۲۲احمد که متصدی حمل و نقل است، در پرداخت دیون خود که مبلغ  :سؤال
 تعیین شده است: ۵۴/۲6/۵۵۵۵حکم ورشکستگی او صادر شده باشد. در حکم مذکور تاریخ توقف احمد  ۰۲/۲۵۵۵۵۵

ق.ت  ۵۰6و  ۵۰۴ – ۵۰۵معامالتی که مشمول مقررات مواد اصل بر صحت معامالت است مگر  در دوره اول )قبل از توقف( .أ

 .شود. این قوانین مربوط به معامالت قابل فسخ و معامالت قابل ابطال است
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مقام هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم: .تق ۵۰۵ماده 
شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن بتثا هاآنقانونی 

المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت حینضرری بیش از ربع قیمت
 .شوداز تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می وسالدقیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف 

 نکات مربوط به این بخش:
 .برای اضرار یا فرار از ادای دین. اضرار منظور ضرری بیش از یک چهارم حین المعامله است 
  سال این معامله قابل فسخ است. مگر آن که طرف معامله، قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. ۰تا 
  میلیون تومان یا بیشتر بفروشد که قابل  ۷۴میلیون تومانی را  ۵۲۲ماشین  مثالً. باشدیمضرر تا یک چهارم قابل مسامحه و اغماض

 .باشدیماغماض 
  .شد، قیمت هم بفرو دومیکپول جور کند، حتی اگر  خواستهیمهمسرش مریض بوده، و  مثالًاگر قصد اضرار یا فرار از دین نباشد

 .شودینمفسخ معامله 
  کندیمقیمت را کارشناس دادگستری معین. 
  ،ر ماشین قیمت. بطور مثال: اگ چهارمسه تا قیمت واقعی باید پرداخت شود. نه التفاوتمابهبرای جلوگیری از فسخ توسط طرف معامله

: تا قبل از صدور حکم فسخ، اگر رزدایممیلیون  ۴۲۲میلیون معامله شده، االن ماشین  ۷۲میلیون بوده ولی به  ۵۲۲در تاریخ فروش 
 ماید.ما به التفاوت را پرداخت ن تواندیمتا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است،  عمالً. شودینممیلیون بپردازد، معامله فسخ  ۵۲

ن حکم مالی را علیه باید پس از قطعی شدهر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکومق.ت:  ۵۰۴ماده 
ت المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافبوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حینکه موضوع معامله

 .او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد درتصرفدارد و اگر عین مال مزبور 
 نکات مربوط به این بخش:

 م سوء نیت تاجر قرار داده شده است.اصل بر عد ۵۰۴و  ۵۰۵مواد  در 
  به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله  ناًیع، محکوم علیه باید مال را ۵۰۵پس از حکم فسخ معامله در ماده  ۵۰۴در ماده

 )قبل از بدهی غرما( را اخذ کند.
  :د. یعنی نسبت یک دهم از بدهی خود به هر میلیون دارائی دارد، یک میلیارد هم بدهی دار ۵۲۲ مثالًنسبت بین دارائی و بدهی

میلیون تومان به او پرداخت شود.  ۰۲میلیون از او طلبکار است، باید  ۰۲۲در این مثال، اگر شخصی شخص را باید پرداخت کند. 
 البته این در صورتی است که همه طلبکاران را طلبکار عادی فرض نمائیم.

 
 نکته: سه نوع طلبکار وجود دارد:

 با وثیقه طلبکار
 طلبکار ممتاز

 طلبکار عادی: فرض ما در مثال باال در صورتی است که همه طلبکاران را طلبکار عادی فرض نمائیم.
 

. اگر عین مال فروخته شده یا تلف شده مثالً، اگر عین مال در دست افراد نبود، تفاوت قیمت را باید پرداخت نمایند. ۵۰۴در رابطه با ماده 
 است. در حکم تلف حکمی

 ینع –اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل .ت: ق ۵۰6ماده 
 .مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود بوده معامله موضوعکه مالی منافع و
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است که در ظاهر ارکان یک عقد صحیح را دارد، اما در عالم واقع برای خارج کردن اموال  ایمعاملهمنظور از معامله صوری،  ۵۰6در ماده 
. به طور مثال به یک شخص از نزدیکان یا فامیل یا دوستان خود که مورد گیردمیاز دسترس طلبکاران )یعنی فاقد قصد معامله( صورت 

ن تومان بفروشد، در دفتر ثبت اسناد هم به ثبت برساند و اقرار به دریافت میلیو ۵۲۲اعتمادش هستند، یک دستگاه آپارتمان را به قیمت 
 که همه ارکان عقد بیع را دارا است ولی معامله صوری است که قصد فروش خانه را ندارد. ظاهراًثمن نیز بکند. 

 امله را انجام دهند.معامله مسبوق به تبانی: افرادی که مورد وثوق هستند، با توافق قبلی و برای فرار از دین، مع
اگر طلبکار شود، جزو غرما حصه ای خواهد برد، یعنی اینکه حتی در این صورت هم اصل را بر عدم سوء نیت  گویدمی کهوقتیتذکر: 

 شخص گذاشته است.
 سال و چه بیشتر. ۰در قانون برای این مورد زمانی هم مشخص نکرده است؛ چه 

 ن و هم منافع آن )اجرت المثل( آن را باید پرداخت نماید.در صورت فسخ معامله، هم اصل آپارتما
میلیون تومان هزینه لوله کشی آب نموده است و هزینه کرد او در  ۰۲اگر در حین سکونت، برای آپارتمان مورد معامله، به طور مثال 

 کند؟میلیون را با اجرت المثل تهاتر  ۰۲، آیا میت وان این دادگاه ارائه شده و قبول شده باشد
 . باید جزو غرما حصه ببرد. چون سوء نیت داشته.تواندنمیخیر 

 

 دوره دوم، از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی .ب

 ق.ت( ۵۰۵)ماده  گویندمیبه این دوره، دوره مشکوک 
 دسته ذیل باطل و بال اثر خواهد بود: ۵معامالت و مداخالت تاجر، در 

 .بالعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد وانتقالنقلهر هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی  .۵

 .به هر وسیله که به عمل آمده باشد مؤجلهر قرض اعم از حال یا  هیتأد .۰

 .هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود .۵

 بند: ۵توضیحات مربوط به این 

 میلیونی را با یک کیلوگرم نبات صلح کردن. ۴۲۲خانه  مثالًح محاباتی: صلح با مسامحه. با عوض خیلی کم و ناچیز. صل

 در هبه غیر معوض، عوض وجود ندارد ولی در صلح محاباتی عوض وجود دارد اما اندک است.

لح معوض که عوض مناسبی داشته باشد و باعث . هبه معوض یا صشودیمدر هبه معوض، اگر عوض ناچیز باشد که مثل صلح محاباتی 
 ضرر به غرما نشود، باطل نیست.

ات . این عمل با اصل تساوی همه طلبکاران منافباشدیمبه یکی از طلبکاران بعد از توقف  مثالًقرض: پرداخت دیون تاجر  هیتأدمنظور از 
  دارد، یعنی ترجیح بال مرجح بوده و باطل خواهد بود.

 هر ترتیبی که عمل آمده باشد، مانند تهاتر یا پرداخت دین یا ... قابل قبول است.قرض به  هیتأد

د کرده را محدو وانتقالنقلدر بند سوم هم مقید کردن اموال مثالش اینط است: تاجر ورشکسته، ملک خود را به اجاره بگذارد. چون آزادی 
 است، عمل اجاره او باطل خواهد بود.

. دلیل: قیاس اولویت. به این توضیح که در شودیمرا داشت نیز شامل معامالت باطل  ۵۰و  ۵۰۴و  ۵۰۵ماده  اگر در دوره دوم، شرایط
 باطل باشد.، اینجا که به طریق اولی باید شدیمآنجایی که تاجر هنوز متوقف نبود، معامله باطل 
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 را؟ ۵۰۵ق.ت را باید اجرا کنیم یا  ۴۴۷: در مورد دوره دوم، آیا ماده سؤال

ق.ت کلیه معامالت تاجر بعد از توقف باطل خواهد بود.  ۴۴۷نظریه وجود دارد که نظریقه اول این است که با توجه به ماده  ۰در این باره 
کلیه معامالت تاجر را بعد از توقف  ۴۴۷مثال عنوان نموده، لیکن در ماده  عنوانبه، سه دسته از معاملهت را ۵۰۵یعنی مقنن در ماده 

 اثر اعالم کرده است.باطل و بال

 :اندنمودهدلیل هم ذکر  ۵. دانندینمحاکم باشد. یعنی نظریه اول را صحیح  ۵۰۵نظریه دوم این که باید ماده 

دسته از تصرفات حقوقی تاجر را بعد از توقف باطل دانسته و اگر کلیه معامالت و قراردادهای  ۵فقط  ۵۰۵در ماده  گذارقانون .۵
یک قاعده کلی، حکم به بطالن کلیه قراردادهای تاجر بعد از توقف  صورتبه، از ابتدا دانستیمباطل تاجر را در این دوره 

 .بودینم ۵۰۵نیازی به ماده  جتاًینت. نمودیم

فرض بر این است که در این دوره، هنوز حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده و قانونا از تصرف در اموال خود ممنوع نگردیده  .۰
 همه اعمال حقوقی وی را باطل دانست. توانینماست. لذا 

وجود دارد، در فصل سوم از باب دوازدهم ق.ت آمده که باب مذکور، در رابطه با ورشکستگی به  ۴۴۷عنوانی که برای ماده  .۵
 .وندشیمتقلب بوده و فصل سوم آن در رابطه با جنحه و جنایاتی است که اشخاص غیرتاجر، در امر ورشکستگی مرتکب 

 .رسدیمبه نظر  ترحیصحدلیل، نظریه دوم  ۵ود این با وج

 ق.ت 41۸دوره سوم: پس از صدور حکم ورشکستگی: ماده  .ت

پس از صدور حکم، سود کرده باشد، چیزی در قانون نیست، لذا باید به قانون مادر که قانون فرانسه است رجوع شود  یامعاملهاگر در 
 )نسبی(

 باطل است کالًمطلق: 

شخص تاجر: غیرنافذ است، به طوری که طلبکاران یا ارگان تصفیه باید تصمیم به نفوذ و عدم نفوذ معامله بگیرند. فقط  نسبی: نسبت به
 تصفیه. مقامقائمدرخواست بطالن معامله را بنماید. یعنی فقط طلبکاران یا  تواندیمذینفع حقوقی 

 حکم ورشکستگی شرکت تجاری بر شرکا و برعکس ریتأث

با  یانونمالزمه ق اءکازشر یبعض یستگکو ورش شرکا یستگکبا ورش یت مالزمه قانونکشر یستگکورش: دیگویمت ق. ۵۰۵ماده 
 ت ندارد.کشر یستگکورش

در  کنیم. جداگانه بررسی صورتبهرا  هاشرکتبرای یافتن استثنائات، باید تک تک اصل بر ماده فوق است، اما استثنائات زیادی دارد. 
 :شودیمباعث ورشکستگی شرکا شود اشاره  تواندیمدر جایی که ورشکستگی شرکت،  هاتشرکذیل به بررسی 

اگر  هاتشرکدر شرایط خاصی، بیش از آورده است. در این  هاشرکتمسئولیت شرکا در این نوع  نسبی:و شرکت تضامنی  .۵

 در مقابل کل بدهی مسئول است. دارایی شرکت پاسخگوی دیونش نبود، هر یک از شرکا

 .شودیمورشکسته محسوب  ۵۵۰طبق ماده گر یکی از شرکا تاجر باشد، و از پرداخت بدهی متوقف شود، ا
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. ماده کندیماگر نام یکی از شرکا در اسم شرکت بیاید، مسئولیت تضامنی برای آن شخص ایجاد  :شرکت با مسئولیت محدود .۰

 ن متوقف شود، ورشکسته محسوب خواهد شد.اگر شریکی نامش آمده، خودش تاجر باشد و از پرداخت دیو. ق.ت ۵۴

. نمودیم، تقویم غیرواقعی آورده بود که به اندازه قیمت واقعی آن، ایجاد مسئولیت هاشرکتدر این نوع  از موارد ضامن بودن دیگر یکی
میلیون تومان  ۵ما قیمت واقعی میلیون تومان، ا ۵اتومبیل که قیمت غیرواقعی تقویم شده به  ۵میلیون، آورده حسین  ۵آورده احمد  مثالً

میلیون تومان است. در این صورت به اندازه تفاوت قیمت واقعی و غیرواقعی، پس از ادای دین، مسئولیت  ۰بوده. ما به التفاوت این دو مبلغ 
 را پرداخت نماید، ورشکسته محسوب خواهد شد. التفاوتمابهخواهد داشت. اگر نتواند 

ه دارایی . حق مراجعه بباشدیم. مسئولیت شرکا محدود به مبلغ اسمی سهام شودیمتبدیل به سهام سرمایه  شرکت سهامی عام: .۵

. باشدیمتعهد شده  %۰۲از مبلغ  %۵۴، پرداخت حداقل هاآنیکی از وظایف  مثالًشرکا وجود ندارد، مگر آنکه تخلفی نموده باشند. 
 اگر شرکت سهامی عام ورشکسته شد:

 .بر ذمه آنهاس را پرداخت کرده باشند، هیچگونه مسئولیت اضافی ندارند مبلغی که کهدرصورتی .أ
مراجعه  هاآن یهاییدارابه  به اندازه تعهدشان بوده را نپرداخته باشند، طلبکاران حق دارند هاآنمبلغی که بر ذمه  کهدرصورتی .ب

متوقف و ورشکسته  ۵۵۰متوقف شوند، طبق ماده  نمایند و هر کدام از افرادی که عنوان تاجر داشته باشند، و از پرداخت مبلغ
 خواهند بود.

 ورشکستگی اتفاق افتاده باشد. ساله ۴سال فرصت دارند و در همان مدت زمان  ۴فرض ما برای نپرداختن مبلغ، در صورتی است که 

 هاآنبر ذمه  %6۴و  نمودندیمپرداخت  ستیبایماز آن را  %۵۴موسسن از کل سرمایه شرکت، حداقل  شرکت سهامی خاص: .۵

 ، ورشکسته شد:شودیم. اگر شرکت سهامی خاص که تاجر محسوب شدیمدر اساسنامه معین  کهوقتیبود تا 
 شرکا آنچه در ذمه دارند را پرداخت کرده باشند= مسئولیتی ندارند. .أ

حال اگر در بین شرکا، یک تاجر شرکا ما فی الذمه را نپرداخته باشند = طلبکاران حق مراعه به اموال شرکا را خواهند داشت.  .ب
 وجود داشته و نتواند دیون خود را بپردازد = متوقف و ورشکسته.

 ورشکستگی شرکا بر شرکت ریتأث

 اگر شریک شرکت تجاری ورشکسته گردد، آیا بر شکرت تاثیری دارد یا خیر؟

 ود دارد که باید بررسی شوداما برخی موارد وج باشدیم ریتأثمطرح شد، اصل بر عدم  ۵۰۵همانطور که در ماده 

شریک شرکت ممکن است شخص حقیقی تاجر یا شخص حقوقی تاجر باشد. اگر از پرداخت دیون متوقف شدند، کاری به شکرت ندارد 
 و همانطور که ذکر شد، مدیر تصفیه تعیین و از اموال خود ممنوع المداخله خواهند شد.

، به هابطلو بخاطر اصل وحدت دارایی برای اخذ  باشدیمرشکسته در شرکت تجاری و یهاییدارامدیر تصفیه بخاطر اینکه بخشی از 
درخواست انحالل  تواندیمعادی سهم او را ندهند،  صورتبهنسبی و تضامنی  هایشرکتشرکت مراجعه خواهد نمود. اگر شرکا در 

 ق.ت ۵۵6شرکت را بدهد. ماده 

استفاده نموده  ۵۵۵و  ۵۵6چیزی مشخص نیست، اما از وحدت مالک قوانین در ماده با مسئولیت محدود، در متن قانون  هایشرکتدر 
با مسئولیت محدود نیست، ولی از  هایشرکتهمان روش فوق اجرا خواهد شد. اگرچه ورشکستگی یک شریک جزو انحالل  قاًیدقو 

 .استفاده نموده و درخواست انحالل آن شرکت را نیز ارائه نمود توانیموحدت مالک 
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 وظایفی که مدیر تصفیه و عضو ناظر برای تصفیه امور ورشکستگی باید انجام دهند:

 ق.ت ۵۵۵و  ۵۵۵اقدامات تامینی در مواد  .۵

 این اقدامات عبارت بودند از مهر و موم اموال

هر و موم شده و شرکت م یهاییداراق.ت چنانچه شرکتی ورشکسته شود، فقط اموال و  ۵۵۵الزم به توضیح است که با توجه به ماده 
ق.ت ورشکستگی شریک مالزمه قانونی با ورشکستگی  ۵۰۵د شد. زیرا طبق ماده مهر و موم نخواه )بدلیل استقالل مالی( اموال شرکا

 شرکا نداشته و بالعکس. مگر اینکه دادگاه، حکم مهر و موم اموال شرکا را نیز صادر کرده باشد.

 اداره اموال و وصول مطالبات .۰

سیم پس از تشخیص مطالبات، بین طلبکاران تق تاًینهابرداری، اموال جهت تصفیه در اختیار مدیر تصفیه قرار گرفته تا پس از صورت 
 گردد.

 :طبقه بندی طلبکاران

 طلبکاران با وثیقه 

 طلبکاران ممتاز 

 طلبکاران عادی 
 (تق. ۴۴۵ماده  ۰و بند  – ۵6۵ – ۵6۷ -۵6۵ – ۵6۵ – ۵6۰مواد ) تشخیص و تصدیق مطالبات .۵

مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات مقرر  ۵6/۲۵/۵۵۵۵ق.ت مصوب  ۵6۰و  ۵۴۷ – ۵۵۵ – ۵۵۲نکته: در نظام نامه مواد 
 از: اندعبارتگردیده 

  = ماه از تاریخ نشر آگهی ۵طلبکاران مقیم محل دادگاه 

  = ماه از تاریخ نشر آگهی ۰طلبکاران برای خارج از محل دادگاه 

 ماه از تاریخ نشر آگهی ۵ز کشور = طلبکاران خارج ا 

 ۵۷۵تعیین شده، مراجعه ننموده و مدارک خود را ارائه نکرده باشند، تکلیفشان چیست؟ ماده  یهامهلت: طلبکارانی که در سؤال

. شوندیم این طلبکاران برای دیونی که پرداخت شده حق اعتراض ندارند، اما پس از این، اگر تقسیمی صورت بپذیرد، جزو غرما محسوب
 بدون اینکه حق حصه ای از تقسیم بندی قبلی داشته باشند.

 قانون تصفیه امور ورشکستگی ۴۵و  ۰۵دعوت از طلبکاران = نشر آگهی بر طبق ماده  .۵

 دعوت از طلبکاران، از وظایف عضو ناظر و نماینده تصفیه است.

فوق، طلبکارانی که طلب ن ها مورد تصدیق قرار  ۴۵توجه به ماده بستانکارانی که دارای وثیقه هستند، از سایر غرما مقدم هستند. با 
 گروه قرار خواهند گرفت: ۵گرفته، همگی در یک ردیف نیستن و به طور کلی در 
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: طلبکارانی هستند که در قبال طلب خود، اموالی از تاجر را در نزد خود گرو دارند. در خصوص این طلبکاران طلبکاران با وثیقه .أ

طلبکاران، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر، می  گونهاین. در رابطه با شودیمق.ت عمل  ۴۰۵تا  ۴۵۵فوق و مواد  ۴۵مطابق ماده 
 تاند طلبشان را بپردازد و اموال تاجر ورشکسته را فک رهن نماید.

ور ورشکستگی، هر کدام از قانون تصفیه ام ۴۵ماده  ۵تا  ۵طلبکارانی که حق رجحان دارند. بر اساس بندهای  طلبکاران ممتازه: .ب

 .باشندیمبندها، نسبت به بند بعدی خود دارای رجحان و تقدم 

دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش  کههایی مانده طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیطلب
 متوقف اموال نامه حاصل فروشزیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم طبقاتوثیقه پرداخت نشده به ترتیب 

 :شوداین تقدم رعایت و قید می

 :اولطبقه 

 ؛توقفالف( حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از 
 ؛توقف ازب( حقوق خدمتگذاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل 

 .توقفماه قبل از  سهگیرند برای مدت ج( دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می

بوده نسبت به  ورشکستهعنوان والیت یا قیمومیت تحت اداره به هاآنب اشخاصی که مال طل :طبقه دوم
. این نوع طلب در صورتی دارای استمیزانی که ورشکسته از جهت والیت و یا قیمومیت مدیون شده 

 سال پس از انقضای آن اعالم کیتقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومیت یا والیت و یا در ظرف حق
 .شده باشد

اش در ظرف و خانواده ونیمدلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای : طسومطبقه 
 .استسال قبل از توقف رسیده 

 :چهارمطبقه 

 ؛یمدنقانون  ۵۰۲6الف( نفقه زن مطابق ماده 
واقع شده باشد و قبل از توقف  سالکه ازدواج اقالً پنج ب( مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن

 .شودمی محسوبنسبت به مازاد جزء سایر دیون 

 ق تصفیه امور ورشکستگی آمده است ۴۵ماده  ۴یا همان سایر طلبکاران است که در بند  طلبکاران عادی .ت

 

 .باشدیموظیفه دیگر ارگان تصفیه، دعوت از طلبکاران جهت تشکیل جلسه برای انعقاد قرارداد ارفاقی  .۴

دعوت به عمل می اید که تشکیل جلسه دهند و تصمیم بگیرند  هاآنلبکاران تاجر مشخص شدند، توسط عضو ناظر، از بعد از اینکه ط
ه، دکه آیا با تاجر، قررداد ارفاقی منعقد شود یا خیر؟ اگر جلسه منجر به انعقاد قرارداد ارفاقی گردید، در این صورت اموال تاجر تقسیم نش

تا به فعالیت خود ادامه دهد. در مورد قرارداد ارفاقی دادگاه حق وتو ندارد و تنها باید بررسی کند که  شودیمبلکه در اختیار او گذاشته 
 نحوه بستن قرارداد ارفاقی طبق تشریفات و صحیح بوده یا خیر.

 قرارداد ارفاقی: برای ارفاق به ورشکسته:
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د. اما در مواعد مقرر شده با توافق، طلب را اخذ کنند. این یک ارفاق طلبکاران در حال حاضر سهم غرمائی خود را از ورشکسته طلب نکنن
تاجر ورشکسته از ممنوع المداخله بودن خارج شود. در قرارداد ارفاقی نحوه اخذ طلب تفاوت  شودیمکه باعث  باشدیمدر حق ورشکسته 

 خواهد کرد:

 .رندیگیمطلب کامل خود را  طلبکاران موافق قرارداد ارفاقی: در مواعد مقرر شده در قرارداد،

طلبکاران موافق  یهاطلب. تا زمانی که همه روندیمسهم غرمائی خود را دریافت کرده و کنار  فعالًطلبکاران مخالف قرارداد ارفاقی: 
 اخذ کنند. توانندیمپرداخت شود و پس از آن بقیه طلب خود را 

 ذکر شده که مراجعه و مطالعه شود.ق.ت  ۵۷۵ – ۵۷۷ – ۵۷6تشریفات قرارداد ارفاقی: مواد 

 شرایط صحت قرارداد ارفاقی:

 ۵۷۵رعایت تشریفات در مواد فوق الذکر. ماده  .۵
 :زمانهماکثریت  ۰وجود  .۰

 + ق.ت ۵۵۲طلبکاران. ماده  ۵وجود اکثریت عددی: تعداد نصف 

  :ق.ت ۵۵۵طلبکاران. ماده  یهاطلباز  چهارمسهوجود اکثریت سهمی 

 = خیر ۵۵۵قرارداد ارفاقی منعقد نمود؟بر طبق ماده  توانیمشکسته به تقلب است، آیا با تاجری که ور

 = بله ۵۵۵با تاجر ورشکسته به تقصیر چطور؟بر طبق ماده 

 محکمه برسد. اعتراض به قرارداد در مواد مربوطه مطالعه شود.اقی باید به تصدیق ف= قرارداد ار ۵۵6ماده 

 

 ق.ت ۵۵۵= ماده  آثار قرارداد ارفاقی

 اشاره شد: قبالً همانطور که

 .حکم ورشکستگی را به حالت تعلیق درمی آورد 

  تا به فعالیت خود ادامه دهد. ردیگیمنسبت به تاجر: از ممنوع المداخله بودن خارج کرده و اموالش در اختیارش قرار 

  :بعداً. در عوض ندریگینمطلبشان بگیرند را حصه ای را که قرار بوده بابت  فعالًطلبکاران  گونهایننسبت به طلبکاران موافق 
 و در مهلت تعیین شده در قرارداد، کل طلب خویش را دریافت خواهند نمود.

  نسبت به طلبکاران مخالف: طلبکاران مخالف سهم غرمائی خود را دریافت نموده، لکن دیگر حق مطالبه طلب را تا زمانی که
 فاقی را پرداخت نماید؛ نخواهند داشت.تاجر ورشکسته، کل طلب موافقین قرارداد ار

 :۵۵۰و  ۵۵۲: ماده موارد ابطال قرارداد ارفاقی

 در مورد تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب .۵
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ماجرا  واقعی نگفته. یعنی حقیقت صورتبهو تصویب قرارداد، کشف شود که تاجر، میزان بدهی خود را  دییتأدر جایی که بعد از  .۰
 حیله و فریب به کار برده باشد.را به طلبکاران نگفته و 

 را ابطال کند هاآنرا موجه دانسته و قرارداد  هاآنمخالفین قرارداد ارفاقی در دادگاه اعتراض نمایند و دادگاه اعتراض  .۵

 

 ق.ت ۵۵۴و  ۵۵۵فسخ قرارداد ارفاقی: ماده 

 ق.ت ۵۵۵و  ۵۵۵آثار نسخ و ابطال قرارداد ارفاقی: مواد 

 اد ارفاقی به مواد فوق الذکر مراجعه شود.برای فسخ و آثار قرارد

 آثار فسخ قرارداد ارفاقی:

 اعاده وضعیت ورشکستگی = ممنوع المداخله شدن 

  باشد( به خودی  کهدرصورتیاگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها ): ۵۵۵در ماده  هاضمانتلغو
 .شودخود ملغی می

 ردیگیم: اگر بخاطر تقلب یا حیله تاجر قرارداد ارفاقی ابطال شود، تاجر تحت تعقیب کیفری قرار تعقیب تاجر متقلب. 

 ق.ت ۴۲۵ماده  تقسیم اموال تاجر بین طلبکاران 

 ق.ت ۴۲۲= ماده شودیماز زمان تصویب قرارداد ارفاقی تا زمان ابطال، هر اقدامی که صورت گرفته حمل بر صحت 

 

 ق.ت مطالعه شوند. ۴۵۲و  ۵۴۷ه فروش اموال تاجر ورشکسته و انجام معامالت الزم است. ماده وظیفه بعدی ارگان تصفی .6

 ق.ت ۴۰۷تا  ۴۰۰وظیفه دیگر ارگان تصفیه تقسیم اموال تاجر ورشکسته در بین طلبکاران خواهد بود. مواد  .۷

ف از قبیل مختل یهانهیهزق الزحمه مدیر تصفیه و با توجه به مواد مذکور، پس از فروش اموال تاجر، ابتدا هزینه امور ورشکستگی مثل ح
 .شودیمنشر آگهی و ... کسر شده؛ و مابقی اموال بین طلبکاران تقسیم 

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی باید رعایت شود، یعنی ابتدا طلبکاران با وثیقه، سپس  ۴۵البته همانطور که ذکر شد ترتیب ماده 
 .شودیمین سایر طلبکاران تقسیم طلبکاران ممتازه و مابقی ب

 اعاده اعتبار:

 ق.ت ۴6۴تا  ۴6۵واقعی: مواد 

 مطالعه شوند. حتماًق.ت مواد مربوطه  ۴۷۴تا  ۴6۴قانونی: مواد 


