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  تجارت قانون

 

  باب اول

 تجارتی معامالت و تجار

 تجارتی قرار بدهد. تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معامالت - ۱ماده 

 تجارتی از قرار ذیل است: معامالت - ۲ماده 

 ش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.( خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فرو۱

 ( تصدي به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوي كه باشد.۲

كمیسیون( و یا عاملی و همچنین تصدي بهر نوع تأسیساتی كه كاري ) العمل( هر قسم عملیات داللی یا حق۳

قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن میشود از براي انجام بعضی امور ایجاد 

 ملزومات و غیره.

 ( تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینکه براي رفع حوائج شخصی نباشد.۴

 ( تصدي بعملیات حراجی.۵

 ( تصدي بهر قسم نمایشگاههاي عمومی.۶

 ( هر قسم عملیات صرافی و بانکی.۷

 معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. (۸

 ( عملیات بیمه بحري و غیر بحري۹

 سازي و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها. ( كشتی۱۰
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  :تجارتی محسوب میشود معامالت ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها - ۳ماده 

  ( كلیه معامالت بین تجار و كسبه و صرافان و بانکها.۱

  تجارتی خود مینماید. ( كلیه معامالتی كه تاجر یا غیر تاجر براي حوائج۲

  تجارتی ارباب خود مینماید. ( كلیه معامالتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر براي امور۳

 تجارتی. ( كلیه معامالت شركت هاي۴

 تجارتی محسوب نمیشود. ت غیر منقول بهیچوجهمعامال - ۴ماده 

 تجارتی نیست. تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور كلیه معامالت تجار - ۵ماده 

  باب دوم

 تجارتی تجارتی و دفتر ثبت دفاتر

 تجارتی دفاتر -فصل اول 

ر ذیل یا دفاتر دیگري را كه وزارت عدلیه بموجب هر تاجري به استثناي كسبه جزء مکلف است دفات - ۶ماده 

  میدهد داشته باشد:مقام این دفاتر قرارنظامنامه قائم

  ( دفتر روزنامه.۱

  ( دفتر كل.۲

  ( دفتر دارائی.۳

 ( دفتر كپیه.۴

الت تجارتی و معام دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد - ۷ماده 

تجارتی خود  فروش و ظهرنویسی( و بطور كلی جمیع واردات و صادرات از قبیل خرید وتجارتی ) راجع به اوراق

 برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید.را بهر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه براي مخارج شخصی خود 

الاقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و دفتر كل دفتري است كه تاجر باید كلیه معامالت را  - ۸ماده 

 كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خالصه ثبت كند.انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا 
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دفتر دارائی دفتري است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیر منقول و  - ۹ماده 

بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم گذشته خود را دیون و مطالبات سال 

 فروردین سال بعد انجام پذیرد.

حسابهاي صادره خود را در دفتر كپیه دفتري است كه تاجر باید كلیه مراسالت و مخابرات و صورت - ۱۰ماده 

 آن بترتیب تاریخ ثبت نماید.

حسابهاي وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و  ید كلیه مراسالت و مخابرات و صورتتاجر با -تبصره 

 در لفاف مخصوصی ضبط كند.

به استثناءِ دفتر كپیه قبل از آنکه در آن چیزي نوشته شده باشد بتوسط  ۶دفاتر مذكور در ماده  - ۱۱ماده 

لیه معین میشود( امضاء خواهد شد. براي دفتر كپیه امضاءِ وزارت عدكه مطابق نظامنامه نماینده اداره ثبت )

سالیانه هر دفتر مقررات این ماده مزبور الزم نیست ولی باید اوراق آن داراي نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید 

  رعایت خواهد شد.

 .است اسناد ثبت قانون (۱۳۵) ماده مشمول بعالوه و ریال دو آن كسور یا صفحه صد هر قرار از امضاء حق

دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسلیم میشود باید داراي نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد و  - ۱۲ماده 

صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با  متصدي امضاء مکلف است

طرف قیطان را با مهر سربی كه وزارت عدلیه  ضاء و دوتصریح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ ام

 براي این مقصود تهیه مینماید منگنه كند. الزم است كلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

كلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه  - ۱۳ماده 

كردن و همچنین جاي سفید گذاشتن بیش از آنچه كه در دفترنویسی معمول دن و حکتراشی -نوشته شود 

دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا ده  است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن

 سال نگاهدارد.

رتی خود بکار میبرند در صورتی كه تجا و سایر دفاتري كه تجار براي امور ۶دفاتر مذكور در ماده  - ۱۴ماده 

سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت  -تجارتی  امور در - تجار بین باشد شده مرتب قانون مطابق مقررات این

 فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
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ت را محکمه مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزاي نقدي است. این مجازا ۱۱و ماده  ۶تخلف از ماده  - ۱۵ماده 

تواند حکم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر  العموم میمدعیحقوق رأساً و بدون تقاضاي 

 ورشکستۀ كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

 تجارتی دفتر ثبت -فصل دوم 

ه اشخاصی كه در آن تجارتی تأسیس كند كلی در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت - ۱۶ماده 

 در را خود اسم مقرر مدت در باید جزء كسبه باستثناي خارجی و ایرانی ازاعم دارند اشتغال تجارت نقاط بشغل

 ریال محکوم خواهند شد. تجارتی به ثبت برسانند و اال بجزاي نقدي از دویست تا دو هزار ثبت دفتر

ارت عدلیه با تصریح بموضوعاتی كه باید به ثبت برسد تجارتی را وز مقررات مربوطه بدفتر ثبت - ۱۷ماده 

 بموجب نظامنامه معین خواهد كرد.

تجارتی هر تاجري كه مکلف بثبت است باید در كلیه اسناد و  شش ماه پس از الزامی شدن ثبت - ۱۸ماده 

رسیده و اال  خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره بثبتحسابها و نشریات خطی یا چاپی صورت 

 می شود. عالوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي نقدي از دویست تا دو هزار ریال محکوم

 شوند.كسبه جزءِ مذكور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می - ۱۹ماده 

  باب سوم

 تجارتی شركتهاي

  فصل اول

 د راجعه بآنهاو قواع ها شركت مختلفه اقسام در

  تجارتی بر هفت قسم است: شركتهاي - ۲۰ماده 

  ( شركت سهامی.۱

  ( شركت با مسئولیت محدود.۲

  ( شركت تضامنی.۳

  ( شركت مختلط غیر سهامی.۴
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  ( شركت مختلط سهامی.۵

  ( شركت نسبی.۶

 ( شركت تعاونی تولید و مصرف.۷

  مبحث اول

 سهامی هايشركت

  ۱بخش 

 ل شركت سهامیتعریف و تشکی

شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن بسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود  -۱ماده 

 بمبلغ اسمی سهام آنها است.

 شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. -۲ماده 

 اید از سه نفر كمتر باشد.در شركت سهامی تعداد شركاء نب -۳ماده 

  شركت سهامی بدو نوع تقسیم میشود: -۴ماده 

. میکنند تأمین بمردم سهام فروش طریق از را شركت سرمایه از قسمتی آنها مؤسسین كه شركتهائی - اول نوع

 .میشوند نامیده عام سهامی شركت شركتها اینگونه

 

قع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. ه آنها در موسرمای تمام كه شركتهائی - دوم نوع

 شوند.نامیده میها شركت سهامی خاص اینگونه شركت

شركت  شركت سهامی عام و در شركتهاي سهامی خاص عبارت در شركتهاي سهامی عام عبارت  -تبصره 

ها و ه اوراق و اطالعیهشركت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كلیسهامی خاص باید قبل از نام

 هاي[ شركت بطور روشن و خوانا قید شود.ها]آگهیآگهی

در موقع تأسیس سرمایه شركتهاي سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شركتهاي سهامی خاص  -۵ماده 

 باشد.از یک میلیون ریال نباید كمتر
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مذكور در این ماده كمتر شود باید ظرف یکسال در صورتیکه سرمایه شركت بعد از تأسیس بهر علت از حداقل 

حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شركت بنوع دیگري از انواع شركتهاي مذكور نسبت بافزایش سرمایه تا میزان

 .كند درخواست صالحیتدار دادگاه از آنرا انحالل میتواند ذینفع هر وگرنه یابد شکل تغییر تجارت قانون در

 رأي قطعی موجب درخواست انحالل منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. ه قبل از صدورهرگا

براي تأسیس شركتهاي سهامی عام مؤسسین باید اقال بیست درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و  -۶ماده 

کها سپرده شده را در حسابی بنام شركت در شرف تأسیس نزد یکی از بانالاقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد 

نویسی سهام كه به امضاء كلیه پذیرهاي به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعالمیه سپس اظهارنامه

مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شركتها و در شهرستانها بدایره ثبت شركتها و در نقاطی كه 

 لیم و رسید دریافت كنندثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسدایره

هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالکیت آنرا در همان  -تبصره 

حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم بانکی كه براي پرداخت مبلغ نقدي

 ها تسلیم نمایند.آن بمرجع ثبت شركت

باید با قید تاریخ به امضاء كلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا  ۶اظهارنامه مذكور در ماده  -۷ ماده

 در آن ذكر شده باشد:

 نام شركت - ۱

 هویت كامل و اقامتگاه مؤسسین - ۲

 موضوع شركت - ۳

 مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک - ۴

نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و و بی تعداد سهام با نام - ۵

 سهامخصوصیات و امتیازات اینگونه 

اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی كه وجوه میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی كه پرداخت كرده - ۶

ه غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوي كه بتوان مورد آوردپرداختی در آن واریز شده است. در

 از كم و كیف آورده غیر نقد اطالع حاصل نمود.

 مركز اصلی شركت. - ۷

 مدت شركت. - ۸
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 طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد: -۸ماده 

 نام شركت - ۱

 ریح و منجزموضوع شركت بطور ص - ۲

 مدت شركت - ۳

 مركز اصلی شركت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد. - ۴

 مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک. - ۵

نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و تعداد سهام بی - ۶

 سهام.وصیات و امتیازات اینگونه خص

تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی كه ظرف آن باید  - ۷

 متجاوز نخواهد بود.مطالبه شود كه بهر حال از پنج سال

 نحوه انتقال سهام بانام. - ۸

 نام و بالعکس.طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی - ۹

 بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذكر شرایط و ترتتب ]ترتیب[ آن.در صورت پیش - ۱۰

 شرایط و ترتیب افزایش و كاهش سرمایه شركت. - ۱۱

 مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی. - ۱۲

 مقررات راجع بحد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها. - ۱۳

 اكثریت الزم براي معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی. طریقه شور و اخذ رأي و - ۱۴

تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین براي مدیرانی كه فوت یا استعفا  - ۱۵

 قانونی ممنوع میگردند. میکنند یا محجور یا معزول یا بجهات

 تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. - ۱۶

 سهام تضمینی كه مدیران باید بصندوق شركت بسپارند. تعداد - ۱۷

 قید اینکه شركت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس. - ۱۸

تعیین آغاز و پایان سال مالی شركت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان  - ۱۹

 و به مجمع عمومی ساالنه.

 نحوه انحالل اختیاري شركت و ترتیب تصفیه امور آن. - ۲۰

 نحوه تغییر اساسنامه. - ۲۱
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 باید مشتمل بر نکات زیر باشد: ۶نویسی مذكور در ماده طرح اعالمیه پذیره -۹ماده 

 نام شركت - ۱

 موضوع شركت و نوع فعالیتهائی كه شركت بمنظور آن تشکیل میشود. - ۲

 عب آن در صورتی كه تأسیس شعبه مورد نظر باشد.مركز اصلی شركت و ش - ۳

 مدت شركت. - ۴

هویت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین ، در صورتی كه تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع  - ۵

 یا اطالعات یا تجاربی داشته باشند ذكر آن به اختصار.شركت یا امور مشابه با آن سوابق 

ت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر مبلغ سرمایه شرك - ۶

و اوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كیف سرمایه غیر نقد اطالع نقد شركت تعیین مقدار و مشخصات 

 حاصل نمود.

 ی و موجبات آن مزایا به تفصیل.اند تعیین چگونگدر صورتی كه مؤسسین مزایائی براي خود در نظر گرفته - ۷

 اند.تعیین مقداري از سرمایه كه مؤسسین تعهد كرده و مبلغی كه پرداخت كرده - ۸

هائی كه مؤسسین تا آنموقع جهت تدارك مقدمات تشکیل شركت و مطالعاتی كه انجام گرفته ذكر هزینه - ۹

 هاي شركت.هاي الزم تا شروع فعالیتهزینهاند و برآورداست پرداخت كرده

نامه یا قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذكر مشخصات اجازه در صورتی كه انجام موضوع شركت - ۱۰

 موافقت اصولی آنمراجع.

نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن نویسی باید توسط پذیرهذكر حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره - ۱۱

 پرداخت گردد. اًنویسی نقدكه باید مقارن پذیره

ذكر شماره و مشخصات حساب بانکی كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد باید به آنحساب پرداخت شود و  - ۱۲

 نویسی و پرداخت مبلغ نقدي ببانک مراجعه كنند.ذیعالقه میتوانند براي پذیرهتعیین مهلتی كه طی آن اشخاص

اسنامه براي مراجعه عالقمندان بمرجع ثبت شركتها تصریح باینکه اظهارنامه مؤسسین بانضمام طرح اس - ۱۳

 تسلیم شده است.

ذكر نام روزنامه كثیراالنتشاري كه هر گونه دعوت و اطالعیه بعدي تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس  - ۱۴

 منحصراً در آن منتشر خواهد شد.

 نویسان.چگونگی تخصیص سهام به پذیره - ۱۵
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 انتشار اجازه قانون العه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها بامرجع ثبت شركتها پس از مط -۱۰ماده 

 .نمود خواهدصادر را نویسیپذیره اعالمیه

نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی كه تعهد سهام نزد اعالمیه پذیره -۱۱ماده 

 شود.عالقمندان قرار داده آن صورت میگیرد در معرض دید

نویسی معین شده است عالقمندان ببانک مراجعه و ورقه تعهد سهام ظرف مهلتی كه در اعالمیه پذیره -۱۲ماده 

 پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند كرد.را امضاء و مبلغی را كه نقداً باید 

  ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد: -۱۳ماده 

 ز اصلی و مدت شركتنام و موضوع و مرك -۱

 

 سرمایه شركت. -۲

 

 نویسی و مرجع صدور آن.شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره -۳

 

تعداد سهامی كه مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی كه از آن بابت نقداً در موقع  -۴

 نویسی باید پرداخت شود.پذیره

 

 نویسان باید به آنحساب پرداخت شود.كه مبلغ الزم توسط پذیرهنام بانک و شماره حسابی  -۵

 

 نویس.هویت و نشانی كامل پذیره -۶

 

نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت قید اینکه پذیره -۷

 پرداخت نماید.

قانونی او رسیده  مقامنویس یا قائمبامضاء پذیره ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ -۱۴ماده 

 نویس تسلیم میشود.نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیرهنسخه اول نزد بانک نگاهداري و
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در صورتیکه ورقه تعهد سهم را شخصی براي دیگري امضاء كند هویت و نشانی كامل و سمت امضاء  -تبصره 

 ضمیمه خواهد شد.ك سمت او اخذ وكننده قید و مدر

امضاء ورقه تعهد سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی  -۱۵ماده 

 باشد.صاحبان سهام می

نویسی معین شده است و یا در صورتیکه مدت تمدید شده باشد پس از گذشتن مهلتی كه براي پذیره -۱۶ماده 

و پس از احراز اینکه نویسان رسیدگی دید شده مؤسسین حداكثر تا یکماه بتعهدات پذیرهبعد از انقضاي مدت تم

سهام هر یک از تمام سرمایه شركت صحیحاً تعهد گردیده و اقالً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد

 تعهدكنندگانرا تعیین و اعالم و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

 احراز و رسیدگی از پس و میشود تشکیل قانون مع عمومی مؤسس با رعایت مقررات اینمج - ۱۷ماده 

مه شركت و تصویب آن اولین مدیران و اساسنا درباره شور و الزم مبالغ تأدیه و شركت سهام كلیه نویسیپذیره

نمایند قبول سمت  سمت بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب میکند. مدیران و بازرسان شركت باید كتباً قبول

دار آن هاي سمت خود عهدهبخودي خود دلیل بر این است كه مدیر و بازرس با علم بتکالیف و مسئولیت

 تاریخ شركت تشکیل شده محسوب میشود.اند از این گردیده

 هر گونه دعوت و اطالعیه براي صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه باید در دو روزنامه -تبصره 

روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت كثیراالنتشار منتشر شود یکی از این دو 

 اطالعات و جهانگردي تعیین میشود.

اي كه بتصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعالمیه اساسنامه -۱۸ماده 

 رجع ثبت شركتها تسلیم خواهد شد.شركت بمقبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت

 نرسیده ثبت به قانون این ۶در صورتیکه شركت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده  -۱۹ماده 

نویسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است مؤسسین یا پذیرهباشد به درخواست هر یک از

سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است شركت صادر و ببانکی كه تعهد  اي حاكی از عدم ثبتگواهینامه

دارند. در نویسان ببانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره

 بود.اي كه براي تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده مؤسسین خواهد این صورت هر گونه هزینه
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براي تأسیس و ثبت شركتهاي سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر بمرجع  -۲۰ماده 

 ثبت شركتها كافی خواهد بود:

 

 اساسنامه شركت كه باید بامضاء كلیه سهامداران رسیده باشد. -۱

 

نقدي آن كه نباید كمتر از سی اظهارنامه مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانکی حاكی از تأدیه قسمت  -۲

اظهارنامه مذكور باید بامضاي كلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از و پنج درصد كل سهام باشد.

تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس  سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت

منعکس متازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه شده باشد و در صورتیکه سهام م

 شده باشد.

 

اي قید و به امضاي كلیه انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورت جلسه -۳

 سهامداران رسیده باشد.

 

 .۱۷قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده  -۴

 

ذكر نام روزنامه كثیراالنتشاري كه هر گونه آگهی راجع بشركت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادي در آن  -۵

 منتشر خواهد شد.

 مورد در است مقرر عام سهامی شركتهاي ثبت و تشکیل براي قانون سایر قیود و شرایطی كه در این -تبصره 

 .بود نخواهد الرعایهالزمخاص سهامی شركتهاي

نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا شركتهاي سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را براي پذیره -۲۱ماده 

به انتشار آگهی و اطالعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی براي فروش سهام خود توسط بانکها عرضه نمایند و یا

 تبعیت است مذكور قانون ي كه در اینمبادرت كنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شركتهاي سهامی عام بنحو

 .نمایند



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 12

هاي سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شركت -۲۲ماده 

 .۱۹مذكور در ماده ثبت رسیدن شركت و یا در مورد

سانیدن شركت انجام موسسین شركت نسبت بکلیه اعمال و اقداماتی كه بمنظور تأسیس و به ثبت ر -۲۳ماده 

 میدهند مسئولیت تضامنی دارند.

 ۲بخش 

 سهام

سهم قسمتی است از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب  -۲۴ماده 

ایست كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن سهم سند قابل معاملهآن در شركت سهامی میباشد ورقه 

 رد.در شركت سهامی دا

 نام باشد.سهم ممکنست بانام و یا بی -۱تبصره 

ئل شوند اینگونه سهام قا مزایائی در صورتیکه براي بعضی از سهام شركت با رعایت مقررات اینقانون -۲تبصره 

 سهام ممتاز نامیده میشود.

دو نفر كه بموجب  اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و داراي شماره ترتیب بوده و بامضاي الاقل -۲۵ماده 

 برسد.مقررات اساسنامه تعیین میشوند 

 در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود: -۲۶ماده 

 

 

 نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها. - ۱

 

 

 مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن. - ۲
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 تعیین نوع سهم. - ۳

 

 

 آن به حروف و بااعداد. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده - ۴

 

 

 تعداد سهامی كه هر ورقه نماینده آنست. - ۵

تا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است شركت باید بصاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد كه  -۲۷ماده 

ظرف پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ 

صادر و بصاحب سهم تسلیم و گواهی مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم 

 موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

تا وقتی كه شركت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت  -۲۸ماده 

 شخاص ثالث خواهند بود.خسارات ا تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران

 در شركتهاي سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. -۲۹ماده 

نام نام یا گواهینامه موقت بیمادام كه تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی -۳۰ماده 

با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات سهام گواهینامه موقت ممنوع است. بتعهد كننده اینگونه 

 مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.

 باید رعایت شود. ۲۶و  ۲۵در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد  -۳۱ماده 

 مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوي باشد. -۳۲ماده 

ت نشده سهام هر شركت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر مبلغ پرداخ -۳۳ماده 

العاده صاحبان سهام را بمنظور تقلیل سرمایه شركت تا مجمع عمومی فوقاینصورت هیأت مدیره شركت باید

تقلیل حق خواهد داشت كه براي میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت كند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع

 سرمایه ثبت شده شركت تا میزان مبلغ پرداخت شده بدادگاه رجوع كند.
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مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از كلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل  -تبصره 

 آید.

در صورتیکه كسی كه تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و  -۳۴ماده 

قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آنرا بدیگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت 

 بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

در هر موقع كه شركت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند باید مراتب  -۳۵ماده 

هاي مربوط بشركت در آن منتشر میشود بصاحبان  كثیراالنتشاري كه آگهیدر روزنامه  را از طریق نشر آگهی

مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاي فعلی سهام اطالع دهد و مهلت معقول و متناسبی براي پرداخت مبلغ

ره بعالوه چنین مهلتی هر مبلغ كه تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر كرد از قرار نرخ رسمی به

ال بمبلغ تأدیه نشده عالوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت بصاحب سهم و گذشتن درصد در سچهار

تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شركت اینگونه سهام را در صورتیکه در  یکماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت

از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید. از حاصل بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه 

هاي مترتبه برداشت گردیده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب فروش سهم بدواً كلیه هزینه

 ها و خسارت دیر كرد( بیشتر باشد مازاد به وي پرداخت میشود.بابت اصل و هزینهسهم)

قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه  آگهی فروش سهم با ۳۵در مورد ماده  -۳۶ماده 

هاي مربوط بشركت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست كثیراالنتشاري كه آگهی

معین شده است كلیه  سفارشی براي صاحب سهم ارسال میشود. هرگاه قبل از تاریخی كه براي فروش

ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام هزینه -خسارات  -اصل  هاي مربوط بسهام اعم ازبدهی

كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام یا خودداري خواهد 

و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال گواهینامه موقت سهام با قید كلمه المثنی بنام خریدار صادر

 یشود و مراتب براي اطالع عموم آگهی میگردد.م

حق حضور و رأي در مجامع عمومی صاحبان سهام شركت را  ۳۵دارندگان سهام مذكور در ماده  -۳۷ماده 

تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از كل تعداد سهام شركت نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب 
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سهام جدید شركت و همچنین سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید كسر خواهد شد. بعالوه حق دریافت 

 حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت باینگونه سهام معلق خواهد ماند.

هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و  ۳۷در مورد ماده  -۳۸ماده 

حضور و رأي در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق  حقها بشركت پرداخت كنند مجدداً هزینه

 مالی وابسته بسهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.

نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود مگر خالف آن ثابت سهم بی -۳۹ماده 

 بض و اقباض بعمل میآید.بقگردد. نقل و انتقال اینگونه سهام 

نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام نام در حکم سهام بیگواهی نامه موقت سهام بی

 نام میباشد.بی

انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا  -۴۰ماده 

 كند.را در دفتر مزبور امضاء  قانونی او باید انتقال نماینده

در موردیکه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام 

قانونی او رسیده و از نظر اجراي تعهدات ناشی از نقل و  یا نمایندهشركت قید و بامضاي انتقال گیرنده یا وكیل 

رسیده و امضاء شود. هر هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید بهمان ترتیب به ثبتانتقال سهم معتبر خواهد بود. 

 انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

در شركتهاي سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط بموافقت مدیران شركت یا مجامع  -۴۱ماده 

 احبان سهام بشود.عمومی ص

هر شركت سهامی میتواند بموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی كه شركت منحل نشده است طبق  -۴۲ماده 

العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده فوق تصویب مجمع عمومی

امتیازات وابسته بسهام ممتاز باید به تصویب مجمع راز آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر د

 گیرد. العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف بعالوه یک اینگونه سهام انجامعمومی فوق

 ۳بخش 

 تبدیل سهام
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العاده سهامداران هرگاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه یا بنا بتصمیم مجمع عمومی فوق -۴۳ماده 

نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر نام شركت را بسهام بانام و یا آنکه سهام بانام را بسهام بیم بیخود سها

 عمل كند.

هاي مربوط نام بسهام بانام باید مراتب در روزنامه كثیر االنتشاري كه آگهیدر مورد تبدیل سهام بی -۴۴ماده 

نج روز منتشر و مهلتی كه كمتر از شش ماه از تاریخ اولین هر یک بفاصله پبشركت در آن نشر میگردد سه نوبت

شركت مراجعه كنند. در آگهی تصریح آگهی نباشد بصاحبان سهام داده شود تا براي تبدیل سهام خود بمركز

 نام شركت باطل شده تلقی میگردد.خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت مزبور كلیه سهام بی

براي تبدیل بسهام بانام بمركز شركت تسلیم نشده  ۴۴ف مهلت مذكور در ماده نامی كه ظرسهام بی -۴۵ماده 

تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتیکه سهام شركت در بورس باشد باطل شده محسوب و برابر

كثر تا فروخته خواهد شد. آگهی حراج حدا اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج

هاي مربوط یکماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط یک نوبت در روزنامه كثیراالنتشاري كه آگهی

بشركت در آن نشر میگردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداكثر یک ماه 

هام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق تعیین شده تمام یا قسمتی از سخواهد بود. در صورتیکه در تاریخ 

 شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

هاي مترتبه از قبیل هزینه فروخته میشود بدواً هزینه ۴۵از حاصل فروش سهامی كه بر طبق ماده  -۴۶ماده 

سپرده میشود. دار كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانکی بهرهالزحمه كارگزار بورسآگهی حراج یا حق

شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده بشركت مسترد

بدستور شركت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت میشود. پس از انقضاي ده سال باقیمانده وجوه در حکم 

 بخزانه دولت منتقل گردد. بالصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطالع دادستان شهرستانمال

نام هرگاه پس از تجدید حراج مقداري از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بی ۴۶و  ۴۵در مورد مواد  -تبصره 

كه بشركت مراجعه میکنند بترتیب مراجعه بشركت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی كه 

نام خود كنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بیوجه نقد دریافت نام كه در دست دارندفروخته شده بنسبت سهام بی

سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شركت 

 دارد رعایت خواهد شد.قرار
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هاي ر االنتشاري كه آگهینام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه كثیبراي تبدیل سهام بانام بسهام بی -۴۷ماده 

منتشر و مهلتی كه نباید كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده میشود مربوط بشركت در آن نشر میگردد 

مذكور برابر تعداد سهامی كه تبدیل تا براي تبدیل سهام خود بمركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت

شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام  نام صادر و در مركزنشده است سهام بی

 نام بآنها داده شود.مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی بشركت

نام و یا حسب مورد پس از نام بسهام بانام و یا تبدیل سهام بانام بسهام بیپس از تبدیل كلیه سهام بی -۴۸ماده 

ها را از تبدیل سهام خود شركت باید مرجع ثبت شركت ۴۷و  ۴۴مذكور در مواد هايمهلتگذشتن هر یک از 

 عموم آگهی شود.كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و براي اطالع

دارندگان سهامیکه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور  -۴۹ماده 

 سهام را نخواهند داشت.ي در مجامع عمومی صاحبانو رأ

عمل  ۴۹و  ۴۷نام بر طبق مفاد مواد در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی -۵۰ماده 

 خواهد شد.

 

 ۴بخش 

 

 اوراق قرضه

 .كند شرمنت قرضه اوراق قانون شركت سهامی عام میتواند تحت شرایط مندرج در این -۵۱ماده 

ایست كه معرف مبلغی وام است با بهره معین كه تمامی آن یا اجزاء آن ورقه قرضه ورقه قابل معامله -۵۲ماده 

مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممکن است عالوه بر بهره حقوق دیگري نیز شناخته در موعد یا مواعد معینی باید

 شود.

ر شركت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شركت محسوب دارندگان اوراق قرضه در اداره امو -۵۳ماده 

 میشوند.
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 نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاري نمیباشد.پذیره -۵۴ماده 

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی كه كلیه سرمایه ثبت شده شركت تأدیه شده و دو سال  -۵۵ماده 

 امه آن بتصویب مجمع عمومی رسیده باشد.ترازنتمام از تاریخ ثبت شركت گذشته و دو

العاده صاحبان بینی نشده باشد مجمع عمومی فوقهرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پیش -۵۶ماده 

مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آنرا تعیین كند. اساسنامه و یا سهام میتواند بنا به پیشنهاد هیئت

از دو سال تجاوز نکند یک یا چند ند به هیئت مدیره شركت اجازه دهد كه طی مدتی كه مجمع عمومی میتوا

 بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.

در صورت تجزیه( باید متساوي در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ) -تبصره 

 باشد.

ضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطالعیه انتشار اوراق تصمیم راجع بفروش اوراق قر -۵۷ماده 

ها اعالم شود. مرجع مذكور مفاد تصمیم را ثبت و خالصه آنرا همراه با طرح شركتقرضه كتباً بمرجع ثبت 

 آگهی خواهد نمود.اطالعیه انتشار اوراق قرضه بهزینه شركت در روزنامه رسمی

 تشریفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهی براي فروش اوراق قرضه ممنوع است.قبل از انجام  -تبصره 

اطالعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء  -۵۸ماده 

 شده باشد:

 

 

 نام شركت - ۱

 

 

 موضوع شركت - ۲
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 شماره و تاریخ ثبت شركت. - ۳

 

 

 اصلی شركت.مركز  - ۴

 

 

 مدت شركت. - ۵

 

 

 مبلغ سرمایه شركت و تصریح باینکه كلیه آن پرداخت شده است. - ۶

 

 

در صورتیکه شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی كه  - ۷

خت شده آن و در صورتیکه اوراق گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپردااحتماالً براي بازپرداخت آن در نظر

قرضه كه هنوز تبدیل بسهم نشده قرضه سابق قابل تبدیل بسهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق

 است.

 

 

در صورتیکه شركت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگري را تضمین كرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط  - ۸

 تضمین مذكور.

 

 

اي كه بقرضه تعلق میگیرد و ترتیب دت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهرهمبلغ قرضه و م - ۹

احتماالً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد محاسبه آن و ذكر سایر حقوقی كه

اشد شرایط و ترتیب قرضه قابل بازخرید بو شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتیکه اوراق

 بازخرید.
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 تضمیناتی كه احتماالً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. - ۱۰

 

 

اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شركت یا قابل تبدیل بسهام شركت باشد مهلت و سایر شرایط  - ۱۱

 تعویض یا تبدیل.

 

 

ین سال مالی آن كه بتصویب مجمع عمومی خالصه گزارش وضع مالی شركت و خالصه ترازنامه آخر - ۱۲

 صاحبان سهام رسیده است.

شركت باید تصمیم مجمع عمومی و اطالعیه انتشار اوراق  ۵۷پس از انتشار آگهی مذكور در ماده  -۵۹ماده 

منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی كه قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی

به شركت در آن نشر میگردد هاي مربوط ی در آن منتشر شده است در روزنامه كثیراالنتشاري كه آگهیآگه

 آگهی كند.

ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و بهمان ترتیبی كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است  -۶۰ماده 

 امضاء بشود:

 

 

 نام شركت - ۱

 

 

 شماره و تاریخ ثبت شركت - ۲

 

 

 مركز اصلی شركت. - ۳
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 مبلغ سرمایه شركت - ۴

 

 

 مدت شركت. - ۵

 

 

 مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه. - ۶

 

 

 اگر قابل بازخرید باشد(.تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ) - ۷

 

 

 ه است.تضمیناتی كه احتماالً براي قرضه در نظر گرفته شد - ۸

 

 

در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی كه باید براي تعویض رعایت شود با ذكر نام  - ۹

 اند.تعویض اوراق قرضه را كردهاشخاص یا مؤسساتی كه تعهد

 

 

 در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه بسهام شركت مهلت و شرایط این تبدیل. - ۱۰

العاده باید ضه ممکن است قابل تعویض با سهام شركت باشد در اینصورت مجمع عمومی فوقاوراق قر -۶۱ماده 

گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و

 شركت را اقالً برابر با مبلغ قرضه تصویب كند.

قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا  ۶۱افزایش سرمایه مذكور در ماده  -۶۲ماده 

نویسی و شرایط آن و تعهد و قراردادیکه در موضوع اینگونه پذیرهنویسی شده باشدمؤسسه مالی معتبر پذیره
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 مربوط بآن بین شركت و اینگونهنویس مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط پذیره

برسد وگرنه معتبر نخواهد  ۶۱نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذكور در ماده پذیره

 بود.

 

شوراي پول و اعتبار شرایط بانکها و مؤسسات مالی را كه میتوانند افزایش سرمایه شركتها را  -تبصره 

 نویسی كنند تعیین خواهد نمود.پذیره

حق رجحان سهامداران شركت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود  ۶۲و  ۶۱در مورد مواد  -۶۳ماده 

 بخود منتفی خواهد بود.

 شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. - ۶۴ماده 

 

 تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.

 

هر موقع قبل از سررسید ورقه میتواند تحت شرایط و بترتیبی كه در ورقه قید شده است  دارنده ورقه قرضه در

 آنرا با سهم شركت تعویض كند.

 

تا انقضاي موعد یا مواعد اوراق قرضه شركت نمیتواند اوراق  ۶۱از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده  -۶۵ماده 

كند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آنرا از طریق  تبدیل بسهام منتشرقرضه جدید قابل تعویض یا قابل

منافع تغییراتی بدهد. كاهش سرمایه بازخرید سهام كاهش دهد یا اقدام بتقسیم اندوخته كند یا در نحوه تقسیم 

شركت در نتیجه زیانهاي وارده كه منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی 

دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند میگردد و چنین تلقی میشود كه  نیز كه

 اند.اوراق مزبور سهامدار شركت بودهاینگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار

 

ور سهام جدید در تا انقضاي موعد یا مواعد اوراق قرضه صد ۶۱از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده  -۶۶ماده 

هم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت بطور كلی دادن سنتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و
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حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه

بت سهامیکه در نتیجه معاوضه مالک میشوند حفظ شود. اوراق خود را با سهام شركت تعویض میکنند بنس

بمنظور فوق شركت باید تدابیر الزم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام 

 تحت همان شرایط حقوق مالی مذكور را استیفا نمایند.شركت تعویض میکنند بتوانند بنسبت و

تعویض با اوراق قرضه صادر میشود بانام بوده و تا انقضاي موعد یا مواعد اوراق قرضه سهامیکه جهت  -۶۷ماده 

دارندگان اوراق قرضه دائر بتعویض سهام با اوراق مذكور میباشد و نزد شركت نویسان در برابروثیقه تعهد پذیره

انتقال بدارندگان اوراق مزبور  قرضه فقط قابلنگاهداري خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق

سهم بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتی كه تعویض ورقه قرضه با 

 احراز گردد.

سهامیکه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود مادام كه این تعویض بعمل نیامده است تا انقضاء  -۶۸ماده 

 قابل تأمین و توقیف نخواهد بود. قرضه موعد یا مواعد اوراق

اي كه العادهاوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل بسهام شركت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق -۶۹ماده 

میدهد شرایط و مهلتی را كه طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق اجازه انتشار اوراق قرضه را

 را به هیئت مدیره خواهد داد.تبدیل كنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه خود را بسهام شركت 

هیئت مدیره شركت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذكور در همان ماده در پایان  ۶۹در مورد ماده  -۷۰ماده 

ایکه جهت تبدیل بسهام شركت عرضه شده است سرمایه نشده اوراق قرضهمهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت

سهام جدید صادر و بدارندگان اوراق  هاشركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركت

 اند سهم خواهد داد.مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی كه بشركت تسلیم كرده

مدیره و گزارش در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت  -۷۱ماده 

در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم نیز  ۶۴و  ۶۳نماید و همچنین مواد  خاص بازرسان شركت اتخاذ تصمیم

 باید رعایت شود.

 

 ۵بخش 
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 مجامع عمومی

 

مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط بحضور عده  -۷۲ماده 

و آراء الزم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مجمع عمومی الزم براي تشکیل 

 .باشد شده مقرر آن براي خاص تکلیف قانون مواردي كه بموجب

 مجامع عمومی بترتیب عبارتند از: -۷۳ماده 

 

 

 مجمع عمومی مؤسس. - ۱

 

 

 مجمع عمومی عادي - ۲

 

 

 العاده.مجمع عمومی فوق - ۳

 ظایف مجمع عمومی مؤسس بقرار زیر است:و -۷۴ماده 

 

 

نویسی كلیه سهام شركت و تأدیه مبالغ رسیدگی بگزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره - ۱

 الزم.

 

 

 تصویب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصالح آن. - ۲
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 انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت. - ۳

 

 

زنامه كثیراالنتشاري كه هر گونه دعوت و اطالعیه بعدي براي سهامداران تا تشکیل اولین مجمع تعیین رو - ۴

 شد.عمومی عادي در آن منتشر خواهد

گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی كه در آگهی  -تبصره 

 ن سهام آماده باشد.نویسامراجعه پذیره دعوت مجمع تعیین شده است براي

نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد اي از پذیرهدر مجمع عمومی مؤسس حضور عده -۷۵ماده 

دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت نموده باشند ضروري است. اگر در اولین

انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید ز قبل ازتوسط مؤسسین دعوت میشوند مشروط بر اینکه الاقل بیست رو

نویسی معین شده است منتشر دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه كثیراالنتشاري كه در اعالمیه پذیره

قانونی است كه صاحبان الاقل یک سوم سرمایه شركت در آن حاضر باشند. در  مجمع عمومی جدید وقتیگردد.

به اكثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتیکه در مجمع  لیه تصمیمات بایدهر یک از دو مجمع فوق ك

 میدارند.عمومی یک سوم اكثریت الزم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شركت را اعالم 

نویسان حق حضور دارند و هر سهم داراي یک رأي در مجمع عمومی مؤسس كلیه مؤسسین و پذیره -تبصره 

 خواهد بود.

هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام بدعوت  -۷۶ماده 

هاي غیر نقد كارشناس رسمی وزارت دادگستري را در مورد ارزیابی آوردهمجمع عمومی مؤسس نظر كتبی 

در صورتیکه موسسین براي بگذارند.  جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس

 خود مزایائی مطالبه كرده باشند باید توجیه آن بضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.

هاي غیر نقد و علل و موجبات مزایاي مطالبه شده باید در مجمع گزارش مربوط بارزیابی آورده -۷۷ماده 

 عمومی موسس مطرح گردد.

اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدي یکه مزایاي خاصی براي خود مطالبه كردهدارندگان آورده غیر نقد و كسان
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رأي است حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد كه موضوع اند یا مزایاي آنها موضوع كه تعهد كرده

 مذاكره و رأي است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شركت منظور نخواهد شد.

هاي غیر نقد را بیش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمی دادگستري نمیتواند آورده مجمع عمومی -۷۸ماده 

 ارزیابی شده است قبول كند.

هرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی  -۷۹ماده 

دو جلسه اشخاصی كه آورده غیر نقد آنها قبول تشکیل خواهد شد.و در فاصله كه از یکماه تجاوز نخواهد كرد 

تبدیل و مبالغ الزم را تأدیه نمایند و  نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد غیر نقد خود را بتعهد نقد

اشخاصی كه مزایاي مورد مطالبه آنها تصویب نشده میتوانند با انصراف از آن مزایا در شركت باقی بمانند. 

كنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام آورده غیر نقد و مطالبه صورتیکه صاحباندر

نویسان میتوانند بجاي آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ الزم را پذیره  خود باطل شده محسوب میگردد و سایر

 تأدیه كنند.

هاي غیر نقد ر رسیدگی بوضع آوردهدر جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس كه بر طبق ماده قبل بمنظو -۸۰ماده 

نویسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده میگردد باید بیش از نصف پذیرهو مزایاي مطالبه شده تشکیل

 دستور جلسه دوم قید گردد.است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و

كنندگان كه در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه در صورتیکه در جلسه دوم معلوم گردد -۸۱ماده 

نویسان قسمتی از سرمایه شركت تعهد نشده است و طرف سایر پذیره  مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از

تشکیل آن مجمع مراتب را بمرجع  باین ترتیب شركت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ

 .كند صادر را قانون این ۱۹ها اطالع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذكور در ماده شركت ثبت

در شركتهاي سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر كارشناس  -۸۲ماده 

رزیابی كارشناس ا از بیش مبلغی به را نقد غیر هايآورده نمیتوان و است ضروري قانون این ۷۶مذكور در ماده 

 قبول نمود.

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شركت یا انحالل شركت قبل از موعد منحصراً در  -۸۳ماده 

 میباشد.العادهصالحیت مجمع عمومی فوق
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در  العاده دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأي دارند باید حاضر باشند. اگردر مجمع عمومی فوق -۸۴ماده 

حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم  اولین دعوت حد نصاب مذكور

سهامی كه حق رأي دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت 

 اول قید شده باشد.

ریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد العاده همواره باكثتصمیمات مجمع عمومی فوق -۸۵ماده 

 بود.

مجمع عمومی عادي میتواند نسبت بکلیه امور شركت بجز آنچه كه در صالحیت مجمع عمومی  -۸۶ماده 

 بگیرد. العاده است تصمیمموسس و فوق

د ضروري است. در مجمع عمومی عادي حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی كه حق رأي دارن - ۸۷ماده 

حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور

صاحبان سهامی كه حق رأي دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه 

 دعوت اول قید شده باشد.

ت همواره باكثریت نصف بعالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی در مجمع عمومی عادي تصمیما -۸۸ماده 

 انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود.معتبر خواهد بود مگر در مورد 

در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق 

مذكور خواهد بود. رأي دهنده میتواند آراء خود را بیک نفر بدهد یا آنرا ر با حاصل ضربرأي هر رأي دهنده براب

 این ترتیب را مقرر دارد.بین چند نفري كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمیتواند خالف 

راي رسیدگی بینی شده است بمجمع عمومی عادي باید سالی یکبار در موقعی كه در اساسنامه پیش -۸۹ماده 

سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شركت و صورتحساب دوره بترازنامه و حساب سود و زیان

بازرسان و سایر امور مربوط بحسابهاي سال مالی عملکرد سالیانه شركت و رسیدگی بگزارش مدیران و بازرس یا 

 تشکیل شود.

شركت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت بترازنامه و حساب  بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان -تبصره 

 نخواهد بود.سود و زیان سال مالی معتبر
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تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در  -۹۰ماده 

 ست.از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی اصورت وجود منافع تقسیم ده درصد

چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادي ساالنه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان  -۹۱ماده 

 مجمع مزبور بنمایند.شركت مکلفند رأساً اقدام بدعوت

هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادي را  - ۹۲ماده 

 اینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.اده دعوت نمایند. درالعبطور فوق

در هر موقعی كه مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شركت تغییر  -۹۳ماده 

را  نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسۀ خاصی آن تصمیمبدهد تصمیم مجمع قطعی 

د دارندگان الاقل نصف اینگونه سهام در بایتصویب كنند و براي آنکه تصمیم جلسه خاص مذكور معتبر باشد 

سوم جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقالً یک

 اء معتبر خواهد بود.اینگونه سهام كافی خواهد بود. تصمیمات همواره باكثریت دو سوم آر

هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمیتواند بر تعهدات  -۹۴ماده 

 صاحبان سهام بیفزاید.

سهامدارانی كه اقالً یک پنجم سهام شركت را مالک باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي  -۹۵ماده 

مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداكثر تا بیست روز مجمع مورد هیئتتشکیل مجمع عمومی از 

كنندگان میتوانند دعوت مجمع را درخواست درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت كند در غیر اینصورت

مقرره یفات از بازرس یا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود كه با رعایت تشر

مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً 

آنکه كلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بدعوت مجمع اقدام كنند بشرط 

 نمایند.بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح 

دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و  ۹۵در مورد ماده  -۹۶ماده 

 انتخاب خواهد شد.رئیسه مجمع از بین صاحبان سهامهیئت
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در كلیه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه  -۹۷ماده 

هاي مربوط بشركت در آن نشر میگردد بعمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید نتشاري كه آگهیكثیراال

سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه روزنامه كثیراالنتشاري را كه هر گونه دعوت و اطالعیه بعدي براي

كثیراالنتشاري كه تا تاریخ بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه 

 منتشر گردد.هاي مربوط بشركت قبالً تعیین شده ها و اطالعیهتصمیمی جهت نشر دعوتنامهچنین

 در مواقعی كه كلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. -تبصره 

یخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تار -۹۸ماده 

 بود.

قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی كه مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه  -۹۹ماده 

 متعلق بخود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت كند. ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم

رود بمجمع را دارند كه ورقه ورودي دریافت كرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی فقط سهامدارانی حق و

كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و ترتیب داده خواهد شد كه در آن هویت 

 بامضاء آنان خواهد رسید.

دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل  در آگهی دعوت صاحبان سهام براي تشکیل مجمع عمومی -۱۰۰ماده 

 باید قید شود.مجمع با قید ساعت و نشانی كامل 

اي مركب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود. در رئیسهمجامع عمومی توسط هیئت -۱۰۱ماده 

د بود مگر بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهاساسنامه پیشصورتیکه ترتیب دیگري در

دستور جلسه مجمع باشد كه در اینصورت رئیس در مواقعی كه انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا كلیه آنها جزو

سهام انتخاب مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باكثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان

 خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا  مقامدر كلیه مجامع عمومی حضور وكیل یا قائم -۱۰۲ماده 

 ارائه مدرك وكالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط 
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 آراء اكثریت مراد است شده ذكر عمومی مجامع در آراء اكثریت قانون در كلیه مواردي كه در این -۱۰۳ماده 

 .است جلسه در حاضرین

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت  -۱۰۴ماده 

میتواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را كه نباید دیرتر از دو هفته باشد رئیسه مجمع با تصویب مجمع

جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه د جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد نیست و درتعیین كند. تمدی

 اول رسمیت خواهد داشت.

اي توسط منشی ترتیب داده میشود كه بامضاء از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه -۱۰۵ماده 

 شد. نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهدهیئت رئیسه مجمع رسیده و یک

در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه  -۱۰۶ماده 

 ها ارسال گردد:شركت مجمع باید جهت ثبت به مرجع

 انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان. - ۱

 تصویب ترازنامه. - ۲

 كاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه. - ۳

 انحالل شركت و نحوه تصفیه آن. - ۴

 ۶بخش 

 هیئت مدیره

 اي كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده و كالً یا بعضاً قابل عزلشركت سهامی بوسیله هیئت مدیره -۱۰۷ماده 

 اعضاي هیئت مدیره در شركتهاي سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.میباشند اداره خواهد شد. عده

 مدیران شركت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادي انتخاب میشوند. -۱۰۸ماده 

 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. -۱۰۹ماده 

 انتخاب مجدد مدیران بالمانع است.
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ین صورت شخص حقوقی همان اشخاص حقوقی را میتوان بمدیریت شركت انتخاب نمود. در ا -۱۱۰ماده 

عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت مسئولیتهاي مدنی شخص حقیقی

 انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

اي مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهاي مدنی و جزائی عضو هیئت مدیره بوده و از چنین نماینده

 حقوقی كه او را بنمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.جهت مدنی با شخص 

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره میتواند نماینده خود را عزل كند بشرط آنکه در همان موقع جانشین او را 

 محسوب میشود. كتباً بشركت معرفی نماید وگرنه غایب

 تخاب شوند:اشخاص ذیل نمیتوانند بمدیریت شركت ان -۱۱۱ماده 

 محجورین و كسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده است. - ۱

هاي ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی كالً یا بعضاً كسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه - ۲

 محرومیت:محروم شده باشند در مدت

در حکم خیانت در امانت یا  نقانو هائی كه بموجبجنحه -كالهبرداري  -خیانت در امانت  -سرقت 

 قانونی در اموال عمومی. تصرف غیر -تدلیس  -اختالس  -كالهبرداري شناخته شده است 

دادگاه شهرستان بتقاضاي هر ذینفع حکم عزل هر مدیري را كه برخالف مفاد این ماده انتخاب شود یا  -تبصره 

 و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود. ماده گردد صادر خواهد كردپس از انتخاب مشمول مفاد این

در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت  -۱۱۲ماده 

البدل بترتیب مقرر در اساسنامه واال بترتیب مقرر توسط كمتر شود اعضاء علیقانون مدیره از حداقل مقرر در این

البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علینانرا خواهند گرفت و در صورتیکه عضومجمع عمومی جاي آ

عمومی البدل كافی براي تصدي محلهاي خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمععلی

 عادي شركت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی براي انتخاب مدیري كه  ۱۱۲در مورد ماده  -۱۱۳ماده 

خودداري كند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شركت بخواهد كه بدعوت سمت او بالمتصدي مانده

الزم اقدام كنند و بازرس یا بازرسان مکلف مجمع عمومی عادي جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات

 نجام چنین درخواستی میباشند.با
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مدیران باید تعداد سهامی را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید  -۱۱۴ماده 

جهت دادن رأي در مجامع عمومی الزم است كمتر باشد. این سهام براي از تعداد سهامی كه بموجب اساسنامه

شركت وارد شود. سهام مذكور با ز تقصیرات مدیران منفرداً یا مشتركاً برتضمین خساراتی است كه ممکن است ا

اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دریافت نداشته 

 سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.باشد 

م انتخاب مالک تعداد سهام الزم بعنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت در صورتیکه مدیري هنگا -۱۱۵ماده 

و یا افزایش یافتن تعداد سهام الزم بعنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه انتقال قهري سهام مورد وثیقه 

 وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. تعداد سهام الزم بعنوان وثیقه را تهیه و بصندوق شركت بسپارد

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شركت بمنزله مفاصا حساب مدیران براي همان  -۱۱۶اده م

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی كه طی آن مدت مدیریت مدیران دوره مالی میباشد و پس از

نگونه مدیران خود بخود از قید مورد وثیقه ای منقضی یا بهر نحو دیگري از آنان سلب سمت شده است سهام

 وثیقه آزاد خواهد شد.

قانونی و اساسنامه شركت در مورد  بازرس یا بازرسان شركت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات -۱۱۷ماده 

 عمومی عادي گزارش دهند.سهام وثیقه مشاهده كنند بمجمع

 صالحیت در آنها درباره اقدام و تصمیم اخذ قانون جز درباره موضوعاتی كه بموجب مقررات این -۱۱۸ماده 

 بر مشروط میباشند شركت امور اداره براي الزم اختیارات كلیه داراي شركتمدیران است عمومی مجامع خاص

ا ی اساسنامه در مدیران اختیارات كردنمحدود. باشد شركت موضوع حدود در آنها اقدامات و تصمیمات آنکه

از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در  بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط

 یکن است.لماشخاص ثالث باطل و كانمقابل

هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاي هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس كه باید شخص  -۱۱۹ماده 

ایب رئیس هیئت مدیره بیش از تعیین مینماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نحقیقی باشند براي هیئت مدیره

میتواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع

 یکن خواهد بود.لمهاي مذكور عزل كند. هر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود كانمدیره را از سمت
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ی كه بعنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره از نظر اجراي مفاد این ماده شخص حقیق - ۱تبصره 

 هیئت مدیره تلقی خواهد شد.معرفی شده باشد در حکم عضو

هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت  - ۲تبصره 

 مدیره انجام خواهد داد.

ت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است كه مجامع عمومی رئیس هیئت مدیره عالوه بر دعو -۱۲۰ماده 

 مدیره مکلف بدعوت آنها میباشد دعوت نماید.صاحبان سهام را در مواردي كه هیئت

براي تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره الزم است. تصمیمات  -۱۲۱ماده 

 آنکه در اساسنامه اكثریت بیشتري مقرر شده باشد.گردد مگر باید باكثریت آراء حاضرین اتخاذ 

اي ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد كرد. ولی در هر حال عده -۱۲۲ماده 

هیئت مدیره را تشکیل دهند میتوانند در صورتیکه از تاریخ تشکیل آخرین از مدیران كه اقالً یک سوم اعضاء 

 مدیره را دعوت نمایند.ه حداقل یک ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هیئتجلسه هیئت مدیر

اي تنظیم و الاقل بامضاء اكثریت مدیران حاضر براي هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه -۱۲۳ماده 

اي از صهصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی كه حضور دارند یا غایب میباشند و خالدر جلسه برسد. در

در آن ذكر میگردد. هر یک از مدیران كه با تمام یا  مذاكرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ

 بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.

كت برگزیند و حدود اختیارات و هیئت مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عامل شر -۱۲۴ماده 

تعیین كند در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او الزحمه او رامدت تصدي و حق

شركت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل 

 ه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.مدیره همان شركت باشد مگر با تصویب س

 هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید. -تبصره 

مدیر عامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده  -۱۲۵ماده 

 امضاء دارد.شركت محسوب و از طرف شركت حق
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نمیتوانند بمدیریت عامل شركت انتخاب شوند و همچنین هیچکس  ۱۱۱ه اشخاص مذكور در ماد -۱۲۶ماده 

عامل بیش از یک شركت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی كه نمیتواند در عین حال مدیریت

هاي سمت اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتبرخالف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و

 عامل شامل حال او خواهد شد.مدیریت 

بمدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد  ۱۲۶هركس برخالف ماده  -۱۲۷ماده 

 ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد كرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.دادگاه شهرستان بتقاضاي هر

اي از صورتجلسه هیئت مدیره به امل باید با ارسال نسخهنام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر ع -۱۲۸ماده 

 از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.ها اعالم و پسمرجع ثبت شركت

اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شركت و همچنین مؤسسات و شركتهائی كه اعضاي هیئت مدیره و  -۱۲۹ماده 

عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در عضو هیئت مدیره یا مدیر یا مدیر عامل شركت شریک یا

غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و معامالتیکه با شركت یا بحساب شركت میشود بطور مستقیم یا

بالفاصله  اي كه اجازه آن داده شدهدر صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شركت را از معامله

و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن مطلع نماید 

اي بهمان مجمع تقدیم كند. عضو هیئت معامله نظر خود را درباره چنین معاملهگزارش خاصی حاوي جزئیات

ام اخذ تصمیم مجمع عمومی عادي هنگمدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در

 نسبت بمعامله مذكور حق رأي نخواهد داشت.

در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادي تصویب نشود در مقابل  ۱۲۹معامالت مذكور در ماده  -۱۳۰ماده 

تدلیس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتیکه اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد 

هیئت مدیره و مدیر عامل یا بشركت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده بر اثر انجام معامله 

اند كه همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت مدیران ذینفع و مدیرانی است كه اجازه آن معامله را داده

 میباشند. وارده بشركت

 باشد گرفته صورت مدیره هیئت اجازه نبدو قانون این ۱۲۹در صورتیکه معامالت مذكور در ماده  -۱۳۱ماده 

ابطال خواهد بود و شركت میتواند تا  قابل معامالت آن نکند تصویب را آنهاشركت عادي عمومی مجمع هرگاه

باشد تا سه سال از تاریخ كشف آن سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتیکه معامله مخفیانه انجام گرفته 
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اه صالحیتدار درخواست كند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل بطالن معامله را از دادگ

در مقابل شركت باقی خواهد بود. تصمیم بدرخواست بطالن معامله با مجمع عمومی عادي صاحبان سهام ذینفع

این مورد رأي مشعر بر عدم رعایت تشریفات الزم جهت انجام معامله در است كه پس از استماع گزارش بازرس

داشت. مجمع عمومی مذكور در این خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شركت در رأي نخواهد

 ماده بدعوت هیئت مدیره یا بازرس شركت تشکیل خواهد شد.

بار مدیر عامل شركت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعت -۱۳۲ماده 

شركت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد كند. اینگونه عملیات بخودي خود باطل از شركت تحصیل نمایند و

مذكور در این ماده بشرط آنکه تحت قیود و شرایط است. در مورد بانکها و شركتهاي مالی و اعتباري معامالت

بنمایندگی  ر این ماده شامل اشخاصی نیز كهعادي و جاري انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذكور د

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شركت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر 

 اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در این ماده میباشد.و اجداد و اوالد و اوالد

نظیر معامالت شركت كه متضمن رقابت با عملیات شركت  مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معامالتی -۱۳۳ماده 

مقررات این ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول باشد انجام دهند. هر مدیري كه از

  تفویت منفعت. جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا

بان سهام میتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در مجمع عمومی عادي صاح -۱۳۴ماده 

پرداخت مبلغی را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب كند مجمع جلسات هیئت مزبور 

هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته  عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتی كه

میتواند تصویب بینی شده باشد مجمع عمومی تعیین خواهد كرد. همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیش است

كند كه نسبت معینی از سود خالص ساالنه شركت بعنوان پاداش باعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء 

قبال سمت مدیریت خود بطور بینی شده است در مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیشغیرموظف هیئت

 الزحمه وجهی از شركت دریافت كنند.حقمستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا

كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و  -۱۳۵ماده 

 و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. مربوط بطرز انتخاب آنها اعمالنمیتوان بعذر عدم اجراي تشریفات 
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در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق كماكان مسئول  -۱۳۶ماده 

هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر امور شركت و اداره آن خواهند بود.

 انتخاب مدیران تقاضا نماید.ا دعوت مجمع عمومی عادي را برايهذینفع میتواند از مرجع ثبت شركت

هیئت مدیره باید الاقل هر ششماه یکبار خالصه صورت دارائی و قروض شركت را تنظیم كرده  -۱۳۷ماده 

 ببازرسان بدهد.

ی بینهیئت مدیره موظف است بعد از انقضاي سال مالی شركت ظرف مهلتی كه در اساسنامه پیش -۱۳۸ماده 

براي تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شده است مجمع عمومی ساالنه را 

 شركت دعوت نماید.

هر صاحب سهم میتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مركز شركت بصورت حسابها  -۱۳۹ماده 

 گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. حساب سود و زیان ومراجعه كرده و از ترازنامه و

قانونی موضوع  هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شركت را بعنوان اندوخته -۱۴۰ماده 

بیک دهم سرمایه شركت رسید موضوع كردن آن اختیاري است و در صورتیکه قانونی  نماید. همین كه اندوخته

قانونی بیک دهم  تا وقتیکه اندوختهایش یابد كسر یک بیستم مذكور ادامه خواهد یافت سرمایه شركت افز

 سرمایه بالغ گردد.

هاي وارده حداقل نصف سرمایه شركت از میان برود هیئت مدیره مکلف است اگر بر اثر زیان -۱۴۱ماده 

انحالل یا بقاء شركت مورد شور و صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع العاده بالفاصله مجمع عمومی فوق

 ۶جلسه و با رعایت مقررات ماده رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي بانحالل شركت ندهد باید در همان

 .دهد كاهش موجود سرمایه بمبلغ را شركت سرمایه قانون این

نماید و یا مجمعی كه العاده مبادرت ندر صورتیکه هیئت مدیره برخالف این ماده بدعوت مجمع عمومی فوق

قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحالل شركت را از دادگاه صالحیتدار دعوت میشود نتواند مطابق مقررات

 درخواست كند.



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 37

قانونی یا  مدیران و مدیر عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات -۱۴۲ماده 

ع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشتركاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مجماساسنامه شركت و یا مصوبات

 مسئولیت هر یک را براي جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

در صورتیکه شركت ورشکسته شود یا پس از انحالل معلوم شود كه دارائی شركت براي تأدیه دیون  -۱۴۳ماده 

اضاي هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را كه میتواند بتقآن كافی نیست دادگاه صالحیتدار

او بوده است منفرداً یا متضامناً  ورشکستگی شركت یا كافی نبودن دارائی شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات

 بتأدیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از دارائی شركت ممکن نیست محکوم نماید.

 ۷بخش 

 

 بازرسان

 خود بوظائف قانون جمع عمومی عادي در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق اینم -۱۴۴ماده 

 .است بالمانع بازرسان یا بازرسمجدد انتخاب. كنند عمل

بازرسان را عزل كند بشرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب  یا بازرس میتواند موقع هر در عادي عمومی مجمع

 نماید.

هائی كه وزارت اقتصاد اعالم میکند وظائف بازرسی شركتها را در شركتهاي سهامی عام وزهدر ح -تبصره 

آنها در فهرست رسمی بازرسان شركتها درج شده باشد. شرایط تنظیم توانند ایفا كنند كه ناماشخاصی می

رست مذكور و اشخاص صالحیتدار در فه فهرست و احراز صالحیت بازرسی در شركتهاي سهامی عام و درج نام

كمیسیونهاي اي میباشد كه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب مقررات و تشکیالت شغلی بازرسان تابع آئیننامه

 اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركتهاي سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین  -۱۴۵ماده 

 .آمد خواهد بعمل قانون این ۲۰سهامی خاص طبق ماده ن شركتهايبازرس یا بازرسا



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 38

البدل نیز انتخاب كند تا در صورت معذوریت یا مجمع عمومی عادي باید یک یا چند بازرس علی - ۱۴۶ماده 

قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظائف بازرسی فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم

 د.دعوت شون

 اشخاص زیر نمیتوانند بسمت بازرسی شركت سهامی انتخاب شوند: -۱۴۷ماده 

 اینقانون. ۱۱۱اشخاص مذكور در ماده  - ۱

 مدیران و مدیر عامل شركت. - ۲

 اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. – ۳

 موظفاً حقوق دریافت میدارد. ۲ هركس كه خود یا همسرش از اشخاص مذكور در بند - ۴

 

 مکلفند است شده مقرر آنان براي بازرس یا بازرسان عالوه بر وظائفی كه در سایر مواد اینقانون -۱۴۸ماده 

 كه ايترازنامه و زیان و سود حساب و عملکرد دوره حساب صورت و دارائی صورت درستی و صحت درباره

مطالب و اطالعاتی كه مدیران در ه میکنند و همچنین درباره صحتمجمع عمومی تهی به تسلیم براي مدیران

اند اظهار نظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند كه حقوق صاحبان سهام اختیار مجامع عمومی گذاشته

تی كه صور در و باشد شده رعایت یکسان بطور است كرده تعیین شركت اساسنامه و قانون حدودي كهدر

صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند كه مجمع عمومی را از آن العاتی برخالف حقیقت در اختیارمدیران اط

 آگاه سازند.

بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و  -۱۴۹ماده 

دگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان میتوانند مطالبه كرده و مورد رسیمدارك و اطالعات مربوط بشركت را

بشرط آنکه آنها را قبالً بمسئولیت خود در انجام وظائفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند 

بشركت معرفی كرده باشند. این كارشناسان در مواردیکه بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه 

 واهند داشت.رسیدگی را ختحقیق و

 مجمع به شركت بوضع راجع جامعی گزارش اینقانون ۱۴۸بازرس یا بازرسان موظفند با توجه بماده  -۱۵۰ماده 

 مراجعه جهت عادي عمومی مجمع تشکیل از قبل روز ده الاقل باید بازرسان گزارش.كنند تسلیم عادي عمومی

 .باشد آماده شركت مركز در سهام صاحبان
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تیکه شركت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتواند بتنهائی وظایف خود را انجام دهد در صور -تبصره 

واحدي تهیه كنند. در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان موارد اختالف با لیکن كلیه بازرسان باید گزارش 

 ذكر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

یا تقصیري كه در امور شركت از ناحیه مدیران و مدیرعامل  بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف -۱۵۱ماده 

اطالع دهند و در صورتیکه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع مشاهده كنند باولین مجمع عمومی

 مجمع عمومی گزارش دهند. شوند باید بمرجع قضائی صالحیتدار اعالم نموده و نیز جریان را باولین

یکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی كه برخالف در صورت -۱۵۲ماده 

 مورد را شركت زیان و سود حساب و ترازنامه و دارائی صورت اندشده تعیین بازرسبعنوان قانون این ۱۴۷ماده 

 درجه اعتبار ساقط خواهد بود.قانونی نداشته از اثر هیچوجه به تصویب این دهد قرار تصویب

در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند  -۱۵۳ماده 

امتناع كنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضاي هر ذینفع بازرس یا بازرسان را گزارش بدهند یا از دادن گزارش

تا انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی ه رابتعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظایف مربوط

 انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در اینمورد غیر قابل شکایت است.

بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود  -۱۵۴ماده 

 جبران خسارات وارده خواهند بود. مربوط بمسئولیت مدنی مسئولمرتکب میشوند طبق قواعد عمومی 

 الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادي است.تعیین حق -۱۵۵ماده 

گیرد بطور مستقیم یا غیر بازرس نمیتواند در معامالتی كه با شركت یا به حساب شركت انجام می -۱۵۶ماده 

 مستقیم ذینفع شود.

 ۸بخش 

 

 تغییرات در سرمایه شركت
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ركت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود سرمایه ش -۱۵۷ماده 

 افزایش داد.

 پذیر است:تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بیکی از طرق زیر امکان -۱۵۸ماده 

 پرداخت مبلغ اسمی سهم بنقد. - ۱

 تبدیل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت بسهام جدید. - ۲

 قال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید بسرمایه شركت.انت - ۳

 تبدیل اوراق قرضه بسهام. - ۴

 

 فقط در شركت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بغیر نقد نیز مجاز است. - ۱تبصره 

 قانونی بسرمایه ممنوع است. انتقال اندوخته - ۲تبصره 

افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه براي صاحبان سهام ایجاد  -۱۵۹ماده 

 تعهد كند ممکن نخواهد بود مگر آنکه كلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

شركت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی عالوه بر مبلغ اسمی سهم  -۱۶۰ماده 

ه از اضافه ارزش سهام فروخته خریداران دریافت كند. شركت میتواند عواید حاصلعنوان اضافه ارزش سهم ازب

تقسیم كند یا در ازاء آن سهام جدید بصاحبان شده را باندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق 

 سهام سابق بدهد.

 

هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شركت در  العاده به پیشنهادمجمع عمومی فوق -۱۶۱ماده 

 تصمیم میکند. مورد افزایش سرمایه شركت اتخاذ

العاده كه در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکند شرایط مربوط به فروش مجمع عمومی فوق - ۱تبصره 

 یئت مدیره واگذار خواهد كرد.یا اختیار تعیین آنرا به ه سهام جدید و تأدیه قیمت آنرا تعیین
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پیشنهاد هیئت مدیره راجع بافزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل  - ۲تبصره 

سال مالی در جریان و اگر تا آنموقع مجمع عمومی نسبت به حسابهاي سال گزارشی درباره امور شركت از بدو

قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان  وضع شركت از ابتداي سال مالیمالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از 

 باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.

العاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد كه ظرف مدت معینی كه نباید از پنج مجمع عمومی فوق -۱۶۲ماده 

 .دهد افزایش قانون ینی بیکی از طرق مذكور در اینمیزان مبلغ معسال تجاوز كند سرمایه شركت را تا

هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداكثر ظرف  -۱۶۳ماده 

اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت شده شركت بمرجع ثبت شركتها یکماه مراتب را ضمن اصالح

 جهت اطالع عموم آگهی شود.اعالم كند تا پس از ثبت 

 اساسنامه شركت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه براي هیئت مدیره باشد. -۱۶۴ماده 

مادام كه سرمایه قبلی شركت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شركت تحت هیچ عنوانی مجاز  -۱۶۵ماده 

 نخواهد بود.

ام شركت به نسبت سهامی كه مالکند حق تقدم دارند و این حق در خرید سهام جدید صاحبان سه -۱۶۶ماده 

آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت قابل نقل و انتقال است مهلتی كه طی 

 میشود.نویسی تعیین میگردد شروع روز نخواهد بود. این مهلت از روزي كه براي پذیره

العاده كه افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه مجمع عمومی فوق -۱۶۷ماده 

نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیرهآنرا به هیئت مدیره میدهد حق

ان مدیره و گزارش بازرس یا بازرسآنان سلب كند بشرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت

 شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

گزارش هیئت مدیره مذكور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم  -تبصره 

اشخاصی كه سهام جدید براي تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است و تعداد و از سهامداران و معرفی شخص یا

است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید املی كه در تعیین قیمت در نظر گرفته شدهقیمت اینگونه سهام و عو

 حاكی از تأیید عوامل و جهاتی باشد كه در گزارش هیئت مدیره ذكر شده است.
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نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام چنانچه سلب حق تقدم در پذیره ۱۶۷در مورد ماده  -۱۶۸ماده 

سهامدارانی كه سهام جدید براي تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است حق انجام میگیرد بنفع بعضی دیگر 

احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و ندارند در اخذ رأي درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شركت كنند. در

یص به اكثریت الزم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی كه سهام جدید براي تخص

 در نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.آنها

در شركتهاي سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید  -۱۶۹ماده 

هاي مربوط بشركت در آن نشر میگردد روزنامه كثیراالنتشاري كه آگهیباید مراتب از طریق نشر آگهی در

سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و م برسد در این آگهی باید اطالعات مربوط بمبلغ افزایشیاطالع صاحبان سها

حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید 

ایط خاصی در نظر نویسی و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتیکه براي سهام جدید شررا دارد و مهلت پذیرهآنها

 آگهی قید خواهد شد.گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در

 

در شركتهاي سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید  -۱۷۰ماده 

گواهینامه نام براي دریافت منتشر و در آن قید شود كه صاحبان سهام بی ۱۶۹باید آگهی به نحو مذكور در ماده

نباید كمتر از بیست روز باشد به  حق خرید سهامی كه حق تقدم در خرید آنرا دارند ظرف مهلت معین كه

مراكزي كه از طرف شركت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام 

 خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.هاي حقگواهینامه

 واهینامه حق خرید سهم مذكور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:گ -۱۷۱ماده 

 نام و شماره ثبت و مركز اصلی شركت. - ۱

 مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شركت. - ۲

غ تعداد و نوع سهامی كه دارنده گواهینامه حق خرید آنرا دارد با ذكر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبل - ۳

 اضافه ارزش آن.

 اي كه وجوه الزم باید در آن پرداخته شود.نام بانک و مشخصات حساب سپرده - ۴

 مهلتی كه طی آن دارنده گواهینامه میتواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده كند. - ۵

 نویسی مقرر شده باشد.هر گونه شرایط دیگري كه براي پذیره - ۶
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ق خرید سهم باید بهمان ترتیبی كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرر است بامضاء گواهینامه ح -تبصره 

 برسد.

نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان در صورتیکه حق تقدم در پذیره -۱۷۲ماده 

دید عرضه و مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جسهام از حق تقدم خود ظرف مهلت 

 بمتقاضیان فروخته خواهد شد.

نویسی عمومی ابتدا طرح شركتهاي سهامی عام باید قبل از عرضه كردن سهام جدید براي پذیره -۱۷۳ماده 

 نویسی سهام جدید را بمرجع ثبت شركتها تسلیم و رسید دریافت كنند.اعالمیه پذیره

 

باید بامضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسیده و  ۱۷۳ه نویسی مذكور در مادطرح اعالمیه پذیره -۱۷۴ماده 

 مشتمل بر نکات زیر باشد:

 نام و شماره ثبت شركت. - ۱

 موضوع شركت و نوع فعالیتهاي آن. - ۲

 مركز اصلی شركت و در صورتیکه شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن. - ۳

 یخ انقضاء مدت آن.در صورتیکه شركت براي مدت محدود تشکیل شده باشد تار - ۴

 مبلغ سرمایه شركت قبل از افزایش سرمایه. - ۵

 اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن. - ۶

 هویت كامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شركت. - ۷

 شرایط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومی. - ۸

 تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و - ۹

مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق  - ۱۰

 قرضه بسهم.

 اي كه شركت منتشر كرده است و تضمینات مربوط بآن.مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه - ۱۱

 ون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است.مبلغ دی - ۱۲

 مبلغ افزایش سرمایه. - ۱۳

 اند.تعداد و نوع سهام جدیدي كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده - ۱۴
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 نویسی.تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره - ۱۵

 شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم. مبلغ اسمی و نوع سهامی كه باید تعهد - ۱۶

 نویسی باید تعهد شود.حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره - ۱۷

 اي كه وجوه الزم باید در آن پرداخته شود.نام بانک و مشخصات حساب سپرده - ۱۸

 هاي شركت در آن نشر میشود.ها و آگهیذكر نام روزنامه كثیراالنتشاریکه اطالعیه - ۱۹

آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه بتصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه  -۱۷۵ ماده

جدید بمرجع ثبت شركتها تسلیم گردد و در صورتیکه شركت تا آنموقع ترازنامه نویسی سهامطرح اعالمیه پذیره

 نویسی قید شود.هاعالمیه پذیرو حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح

نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مرجع ثبت شركتها پس از وصول طرح اعالمیه پذیره -۱۷۶ماده 

 نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.اعالمیه پذیرهقانونی اجازه انتشار مقررات

هاي شركت در آن نشر یراالنتشاریکه آگهینویسی سهام جدید باید عالوه بر روزنامه كثاعالمیه پذیره -۱۷۷ماده 

كثیراالنتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی كه تعهد سهام در نزد آن بعمل میآید در میگردد اقالً در دو روزنامه 

قید شود كه آخرین ترازنامه و حساب سود و  نویسی بایدمعرض دید عالقمندان قرار داده شود. در اعالمیه پذیره

مراجعه كه بتصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شركتها و در مركز شركت براي  زیان شركت

 عالقمندان آماده است.

 

نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه خریداران ظرف مهلتی كه در اعالمیه پذیره -۱۷۸ماده 

ه و مبلغی را كه باید پرداخته شود تأدیه و رسید سهام را امضاء كردكمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد

 دریافت خواهند كرد.

نویسی سهام جدید بموجب ورقه تعهد خرید سهم كه باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد پذیره -۱۷۹ماده 

 آمد:

 

 نام و موضوع و مركز اصلی و شماره ثبت شركت. - ۱
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 سرمایه شركت قبل از افزایش سرمایه. - ۲

 

 مبلغ افزایش سرمایه. - ۳

 

 نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره - ۴

 

 تعداد و نوع سهامی كه مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن. - ۵

 

 نام بانک و شماره حسابی كه بهاي سهم در آن پرداخته میشود. - ۶

 

 .نویسهویت و نشانی كامل پذیره - ۷

 .است حاكم نیز جدید سهم خرید تعهد مورد در قانون این ۱۵و  ۱۴مقررات مواد  -۱۸۰ماده 

 

نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضاي پس از گذشتن مهلتی كه براي پذیره -۱۸۱ماده 

تعداد سهام هر یک  نویسان رسیدگی كرده ویکماه به تعهدات پذیره  مدت تمدید شده هیئت مدیره حداكثر تا

 شركتها اطالع خواهد داد.از تعهدكنندگانرا تعیین و اعالم و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت

نویسی مقدار سهام خریداري شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره

ر دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداري شده را سهام هر خریداهیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد

 ببانک مربوط بدهد.

نویسی مذكور در ماده هرگاه افزایش سرمایه شركت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعالمیه پذیره -۱۸۲ماده 

نویسان سهام جدید مرجع ثبت شركت كه نرسد بدرخواست هر یک از پذیرهبمرجع ثبت شركتها به ثبت ۱۷۴

عدم ثبت افزایش سرمایه شركت صادر و اي حاكی ازنویسی بآن تسلیم شده است گواهینامهح اعالمیه پذیرهطر

ببانکی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصیکه سهام جدید 

ایکه ر این صورت هر گونه هزینهاند ببانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. دنویسی كردهپذیرهرا

 تعهد شده باشد بعهده شركت قرار میگیرد.براي افزایش سرمایه شركت پرداخت یا
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براي ثبت افزایش سرمایه شركتهاي سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به  -۱۸۳ ماده

 بود:مرجع ثبت شركتها كافی خواهد

العاده كه افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آنرا به هیئت مدیره صورت جلسه مجمع عمومی فوق – ۱

 صورت جلسه هیئت مدیره كه افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.داده است و در صورت اخیر

 .است گردیده نشر آن در قانون این ۱۶۹اي كه آگهی مذكور در ماده یک نسخه از روزنامه - ۲

مشعر بر فروش كلیه سهام جدید و در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح  اظهارنامه - ۳

 قید شود. امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه

در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با  - ۴

 با اینمورد در العادهفوق عمومی مجمع باشد رسیده العادهفوق عمومی جمعم بتصویب قانون این ۸۲رعایت ماده 

 ۸۱لغایت  ۷۷تشکیل شده و رعایت مقررات مواد نویسان سهام جدیدركت و پذیرهش سهام صاحبان حضور

 جلسه صورتاز نسخه یک و بود خواهد الزامی میشود مربوط نقد غیر آورده به كه قسمت آن در قانون این

 .شود ضمیمه ماده این در مذكور باظهارنامه باید العادهفوق مومیع مجمع

 

 هاي مذكور در این ماده باید بامضاء كلیه هیئت مدیره رسیده باشد.اظهارنامه -تبصره 

وجوهی كه بحساب افزایش سرمایه تأدیه میشود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداري شود.  -۱۸۴ماده 

هاي شركت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه مزبور بحسابال وجوهتأمین و توقیف و انتق

 شركت.

العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شركت را از طریق تبدیل در صورتیکه مجمع عمومی فوق -۱۸۵ماده 

افزایش شركت تصویب كرده باشد سهام جدیدي كه در نتیجه اینگونه مطالبات نقدي حال شده اشخاص از

نویسی سهام جدید باشند پذیرهسرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی كه مایل به 

 انجام میگیرد.
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 ۱۷۹ماده  ۸و  ۷و  ۵و  ۳و  ۲و  ۱نکات مندرج در بندهاي  ۱۸۵در ورقه خرید سهم مذكور در ماده  -۱۸۶ماده 

 باید قید شود.

 

نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در پس از انجام پذیره ۱۸۵ه در مورد ماد -۱۸۷ماده 

نویس را كه بسهام شركت مطالبات نقدي حال شده ، بستانکاران پذیرهمرجع ثبت شركتها صورت كاملی از

حت مطالبات كه بازرسان شركت صتبدیل شده است بضمیمه رونوشت اسناد و مدارك حاكی از تصفیه آنگونه 

العاده و اظهارنامه هیئت مدیره مشعر بر اینکه آنرا تأیید كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق

 این سهام خریداري شده و بهاي آن دریافت شده است بمرجع ثبت شركتها تسلیم شود.كلیه 

صورت میگیرد كلیه افزایش  در موردیکه افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود -۱۸۸ماده 

نیز سهام جدیدي كه در قبال افزایش سرمایه صادر میشود باید هنگام سرمایه باید نقداً پرداخت شود و

 نویسی بر حسب مورد كالً پرداخته یا تهاتر شود.پذیره

واند به العاده شركت میتمجمع عمومی فوق ۱۴۱عالوه بر كاهش اجباري سرمایه مذكور در ماده  -۱۸۹ماده 

سرمایه شركت بطور اختیاري اتخاذ تصمیم كند مشروط بر آنکه بر اثر پیشنهاد هیأت مدیره در مورد كاهش 

 ۵شركت از حداقل مقرر در ماده اي وارد نشود و سرمایه كاهش سرمایه بتساوي حقوق صاحبان سهام لطمه

 .نگردد كمتر قانون این

هش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیرد و كاهش اختیاري كاهش اجباري سرمایه از طریق كا -تبصره 

سهام بنسبت متساوي و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم بصاحب آن انجام سرمایه از طریق كاهش بهاي اسمی

 میگیرد.

پیشنهاد هیأت مدیره راجع بکاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع  -۱۹۰ماده 

 شركت تسلیم گردد. عاده ببازرس یا بازرسانالعمومی فوق

پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم كاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شركت از بدو سال 

عمومی نسبت بحسابهاي سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از مالی در جریان و اگر تا آنموقع مجمع

 الی قبل باشد.وضع شركت از ابتداي سال م
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بازرس یا بازرسان شركت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی  -۱۹۱ماده 

خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم العاده تسلیمگزارشی به مجمع عمومی فوق

 خواهد گرفت.

تیاري سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره كاهش هیأت مدیره قبل از اقدام بکاهش اخ -۱۹۲ماده 

هاي مربوط بشركت در آن نشر میگردد و روزنامه كثیراالنتشاري كه آگهیحداكثر ظرف یکماه در روزنامه رسمی 

 آگهی كند.

 در مورد كاهش اختیاري سرمایه شركت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانیکه منشاء -۱۹۳ماده 

باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین  ۱۹۲آگهی مذكور در ماده طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین

 آگهی اعتراض خود را نسبت بکاهش سرمایه شركت بدادگاه تقدیم كنند.

در صورتیکه بنظر دادگاه اعتراض نسبت بکاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شركت جهت تأمین  -۱۹۴ماده 

ایکه بنظر دادگاه كافی باشد نسپارد در اینصورت آن دین حال شده و دادگاه حکم اخت طلب معترض وثیقهپرد

 بپرداخت آن خواهد داد.

و همچنین در صورتیکه اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجراي  ۱۹۳در مهلت دو ماه مذكور در ماده  -۱۹۵ماده 

 .سرمایه ممنوع استحکم قطعی دادگاه شركت از كاهش

براي كاهش بهاي اسمی سهام شركت و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شركت باید  -۱۹۶ماده 

صاحبان سهم برساند. اطالعیه شركت باید در روزنامه كثیراالنتشاریکه اي باطالع كلیه مراتب را طی اطالعیه

بانام توسط پست سفارشی امهاي مربوط بشركت در آن نشر میگردد منتشر شود و براي صاحبان سهآگهی

 ارسال گردد.

 باید مشتمل بر نکات زیر باشد: ۱۹۶اطالعیه مذكور در ماده  -۱۹۷ماده 

 

 نام و نشانی مركز اصلی شركت. - ۱

 

 مبلغ سرمایه شركت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد كاهش سرمایه. - ۲
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 هر سهم پس از كاهش. یابد یا بهاي اسمیمبلغی كه هر سهم به آن میزان كاهش می - ۳

 

نحوه پرداخت و مهلتی كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی كه در  - ۴

 آن این بازپرداخت انجام میگیرد.

 خرید سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است. -۱۹۸ماده 

 ۹بخش 

 

 انحالل و تصفیه

 

 ر منحل میشود:شركت سهامی در موارد زی -۱۹۹ماده 

 

 وقتیکه شركت موضوعی را كه براي آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. - ۱

 

در صورتیکه شركت براي مدت معین تشکیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از  - ۲

 انقضاء تمدید شده باشد.

 

 در صورت ورشکستگی - ۳

 

 العاده صاحبان سهام بهر علتی رأي بانحالل شركت بدهدموقع كه مجمع عمومی فوقدر هر  - ۴

 

 در صورت صدور حکم قطعی دادگاه - ۵

 انحالل شركت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. -۲۰۰ماده 
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 در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحالل شركت را از دادگاه بخواهد -۲۰۱ماده 

 

در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شركت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته  - ۱

 فعالیتهاي شركت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.باشد و نیز در صورتیکه 

 

ریخی هاي هر یک از سالهاي مالی تا ده ماه از تادر صورتیکه مجمع عمومی ساالنه براي رسیدگی بحساب - ۲

 تشکیل نشده باشد.كه اساسنامه معین كرده است

 

در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضاي هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شركت طی مدتی  - ۳

 باشد.زائد بر ششماه بالمتصدي مانده

 

ت اعالم العاده صاحبان سهام جهدر صورتیکه مجمع عمومی فوق ۱۹۹در مورد بندهاي یک و دو ماده  - ۴

 بانحالل شركت ندهد.انحالل شركت تشکیل نشود و یا راي 

دادگاه بالفاصله بر حسب مورد بمراجعی كه طبق  ۲۰۱در مورد بندهاي یک و دو و سه ماده  -۲۰۲ماده 

دارند مهلت متناسبی كه حداكثر از ششماه تجاوز نکند میدهد تا در رفع ماقدا صالحیت قانون اساسنامه و این

 انحالل اقدام نمایند. موجبات

 در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات انحالل رفع نشود دادگاه حکم بانحالل شركت میدهد.

رد ورشکستگی كه مو در مگر. میگیرد انجام قانون تصفیه امور شركت سهامی با رعایت مقررات این -۲۰۳ماده 

 میباشد.تابع مقررات مربوط بورشکستگی 

 

اي كه رأي العادهبا مدیران شركت است مگر آنکه اساسنامه شركت یا مجمع عمومی فوق امر تصفیه -۲۰۴ماده 

 مقرر داشته باشد. بانحالل میدهد ترتیب دیگري



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 51

در صورتیکه بهر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی بوظائف خود عمل نکند هر  -۲۰۵ماده 

دادگاه بخواهد در مواردي نیز كه انحالل شركت بموجب حکم دادگاه تصفیه را از ذینفع حق دارد تعیین مدیر

 شركت تعیین خواهد نمود.صورت میگیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحالل 

در شركت بمحض انحالل در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شركت همه جا عبارت  -۲۰۶ماده 

 هاي مربوط بشركت قید گردد.مدیر یا مدیران تصفیه در كلیه اوراق و آگهیحال تصفیه ذكر شود و نام

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مركز اصلی شركت خواهد بود مگر آنکه بموجب تصمیم  -۲۰۷ماده 

 دادگاه نشانی دیگري تعیین شده باشد.العاده یا حکم مجمع عمومی فوق

ه شخصیت حقوقی شركت جهت انجام امور مربوط بتصفیه باقی خواهد ماند و تا خاتمه امر تصفی -۲۰۸ماده 

مدیران تصفیه موظف بخاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شركت 

 الزم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.میباشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معامالت جدیدي

 ۲۰۷تصمیم راجع به انحالل و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده  -۲۰۹ماده 

ع اطال براي ثبت از پس تا شود اعالم شركت ثبت بمرجع تصفیهمدیران طرف از روز پنج ظرف باید قانون این

بشركت در آن نشر میگردد  وطهاي مربها و آگهیعموم در روزنامه رسمی و روزنامه كثیراالنتشاري كه اطالعیه

آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه كثیراالنتشار روزنامه كثیراالنتشاري است كه توسط آخرین مجمع 

 عادي قبل از انحالل تعیین شده است.عمومی

 ت.انحالل شركت مادام كه به ثبت نرسیده و اعالن نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بالاثر اس -۲۱۰ماده 

 

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شركت خاتمه یافته و تصفیه شركت شروع  -۲۱۱ماده 

اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط بشركت را تحویل گرفته بالفاصله امر میشود. مدیران تصفیه باید كلیه

 دار شوند.تصفیه شركت را عهده

ماینده شركت در حال تصفیه بوده و كلیه اختیارات الزم را جهت امر تصفیه حتی از مدیران تصفیه ن -۲۱۲ماده 

و حق سازش دارا میباشند و میتوانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي طریق طرح دعوي و ارجاع به داوري 

 است.یکنلموكیل تعیین نمایند. محدود كردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و كان
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انتقال دارائی شركت در حال تصفیه كال یا بعضاً بمدیر یا مدیران تصفیه و یا باقارب آنها از طبقه اول  -۲۱۳ماده 

 است. هر نقل و انتقالی كه برخالف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.و دوم تا درجه چهارم ممنوع

تجاوز كند. اگر تا پایان مأموریت مدیران  مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال -۲۱۴ماده 

یا مدیران تصفیه باید با ذكر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر

كه جهت پایان دادن بامر شركت مهلت اضافی را كه براي خاتمه دادن بامر تصفیه الزم میدانند و تدابیري را

اند باطالع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار تهتصفیه در نظر گرف

 شوند.

هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت  -۲۱۵ماده 

 خواهد بود.با دادگاه ۲۱۴شرایط مندرج در ماده 

 یه توسط همان مرجعی كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل میباشند.مدیر یا مدیران تصف -۲۱۶ماده 

 

ساله مجمع عمومی عادي صاحبان مادام كه امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه  -۲۱۷ماده 

 ی شده است دعوت كرده صورتبینپیش اساسنامه و قانون سهام شركت را با رعایت شرایط و تشریفاتیکه در

گزارشی حاكی از اعمالیکه دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه 

 اند بمجمع عمومی مذكور تسلیم كنند.تا آن موقع انجام داده

در صورتیکه بموجب اساسنامه شركت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام براي دوره تصفیه یک  -۲۱۸ماده 

ناظر باید بعملیات مدیران تصفیه رسیدگی كرده گزارش خود را بمجمع عمومی ناظر معین شده باشد  یا چند

 عادي صاحبان سهام تسلیم كند.

در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در كلیه موارد بعهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران  -۲۱۹ماده 

عمومی خواهد بود و در صورتیکه ناظر نیز به تکلیف  مکلف بدعوت مجمعتصفیه باین تکلیف عمل نکنند ناظر

هر ذینفع حکم بتشکیل مجمع عمومی بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضايخود عمل نکند یا ناظر پیش

 خواهد داد.
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صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحالل شركت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه  -۲۲۰ماده 

 الع كنند.كسب اط

در مدت تصفیه مقررات راجع بدعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اكثریت مجامع  -۲۲۱ماده 

ایکه مدیران تصفیه براي صاحبان سهام رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطالعیهمانند زمان قبل از انحالل باید 

هاي مربوط بشركت در آن درج میگردد آگهیها والعیهمنتشر میکنند باید در روزنامه كثیراالنتشاري كه اط

 منتشر شود.

 كارهاي گزارش تسلیم و عمومی مجامع بدعوت مکلف تصفیه مدیران قانون در مواردیکه بموجب این -۲۲۲ماده 

 ولی شده دعوت قانون نای در مقرر تشریفات رعایت با مرتبه دو نظر مورد عمومیمجمع هرگاه میباشند خود

 حسابهاي صورت و خود گزارش باید تصفیهمدیران بگیرد تصمیم نتواند و شده تشکیل اینکه یا و نگردد تشکیل

 درج آندر بشركت مربوط هايآگهی و هااطالعیه كه كثیراالنتشاري روزنامه در را قانون این ۲۱۷ ماده در مقرر

 شر كنند.منت سهامداران عموم اطالع براي میگردد

ت از دارائی نقدي شركت كه در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به آن قسم -۲۲۳ماده 

نسبت سهام تقسیم میشود بشرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی كه هنوز موعد تأدیه آن 

 نرسیده است موضوع شده باشد.

ی شركت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه كلیه دیون دارائ -۲۲۴ماده 

رسید و مازاد بترتیب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتیکه اساسنامه اسمی سهام به سهامداران خواهد 

 ساكت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

آن ممکن نیست مگر  تقسیم دارائی شركت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از -۲۲۵ماده 

بستانکاران قبال سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه آنکه شروع تصفیه و دعوت

میگردد آگهی شده و الاقل ششماه از تاریخ  هاي مربوط بشركت در آن درجها و آگهیكثیراالنتشاري كه اطالعیه

 انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد كه طلب خود را  ۲۲۵تخلف از ماده  -۲۲۶ماده 

 اند.دریافت نکرده
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مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعالم دارند تا  -۲۲۷ماده 

هاي مربوط بشركت در آن ها و آگهیاري كه اطالعیهرسمی و روزنامه كثیراالنتشبه ثبت رسیده و در روزنامه

 تجارتی حذف گردد. ثبتدرج میگردد آگهی شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر

پس از اعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را كه باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد  -۲۲۸ماده 

اند سامی بستانکاران و صاحبان سهامی را كه حقوق خود را استیفاء نکردهصورت ایکی از بانکهاي ایران تودیع و

نیز بآن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذكور در همان ماده باطالع اشخاص ذینفع برسانند تا براي گرفتن 

در  ه كهطلب خود ببانک مراجعه كنند. پس از انقضاء دهسال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجو

بانک باقیمانده باشد در حکم مال بالصاحب بوده و از طرف بانک با اطالع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت 

 منتقل خواهد شد.

دفاتر و سایر اسناد و مدارك شركت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعالم ختم تصفیه محفوظ  -۲۲۹ماده 

مقارن اعالم ختم تصفیه بمرجع ثبت شركتها دفاتر و اسناد و مدارك د بماند باین منظور مدیران تصفیه بای

 اشخاص ذینفع آماده باشد.مذكور را نیز بمرجع ثبت شركتها تحویل دهند تا نگهداري و براي مراجعه

 

در صورتیکه مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادي  -۲۳۰ماده 

استعفاي خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتیکه مجمع عمومی شركت را جهت اعالم صاحبان سهام

هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه عادي مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدي را انتخاب كند و نیز

عیین مدیر تصفیه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است كه قصد استعفاي خود را بدادگاه اعالم كند و ت

دادگاه بخواهد. در هر حال استعفاي مدیر تصفیه تا هنگامی كه جانشین او بترتیب مذكور در این ماده جدید را از

 یکن است.لمثبت و آگهی نشده باشد كانقانون این ۲۰۹انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 

مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر  -۲۳۱ماده 

مجمع عمومی شركت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط 

یا محجور یا ورشکسته دعوت باید مجمع عمومی عادي شركت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی 

دي مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور نمایند و در صورتیکه مجمع عمومی عا

ورشکسته را انتخاب كند یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده یا

ا از مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته رباشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده 



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 55

 دادگاه بخواهند.

 

اگر امر تصفیه منحصراً بعهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتیکه 

شركت انتخاب شده باشد هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شركتها بخواهد كه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی

مدیر تصفیه مذكور دعوت نماید و در جانشینمجمع عمومی عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعیین 

صورتیکه مجمع عمومی عادي مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در 

صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتواند تعیین 

 جانشین را از دادگاه بخواهد.

 ۱۰بخش 

 حسابهاي شركت

هیأت مدیره شركت باید پس از انقضاي سال مالی صورت دارائی و دیون شركت را در پایان سال و  -۲۳۲ماده 

و حساب سود و زیان شركت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع همچنین ترازنامه و حساب عملکرد

اقال بیست روز قبل از تاریخ ر در این ماده باید عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظیم كند. اسناد مذكو

 مجمع عمومی عادي ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شركت باید همان شکل و روشهاي ارزیابی  -۲۳۳ماده 

هاي ین در صورتیکه تغییري در شکل و روشرفته است رعایت شود. با وجود اكه در سال مالی قبل از آن بکار

هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذكور بهر دو شکل و

مجمع عمومی با مالحظه آنها و با توجه بگزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادي تصمیم 

 بگیرد.

هاي الزم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع نامه باید استهالك اموال و اندوختهدر تراز -۲۳۴ماده 

 باقی نماند یا كافی نباشد.ها سود قابل تقسیم استهالك و اندوخته

پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در 

هاي احتمالی باید احتمالی ارزش سایر اقالم دارائی و زیانها و هزینهگردد. براي جبران كاهش استهالكات منظور
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 ذخیره الزم منظور گردد.

 

 تعهداتی كه شركت آنرا تضمین كرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود. -۲۳۵ماده 

 

هاي افزایش ر گونه سود مستهلک شود. هزینههاي تأسیس شركت باید قبل از تقسیم ههزینه -۲۳۶ماده 

ها بعمل آمده مستهلک شود. در صورتیکه سهام كه اینگونه هزینهسرمایه باید حداكثر تا پنج سال از تاریخی 

هاي فروخته شده باشد هزینه جدیدي كه در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی

 ان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.افزایش سرمایه را میتو

سود خالص شركت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهاي كلیه  -۲۳۷ماده 

 ها.ها و استهالكات و ذخیرههزینه

هاي وارده در سالهاي قبل باید معادل یک بیستم آن بر از سود خالص شركت پس از وضع زیان -۲۳۸ماده 

 موضوع شود. هر تصمیم برخالف این ماده باطل است.قانونی  بعنوان اندوخته ۱۴۰ق ماده طب

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شركت منهاي زیانهاي سالهاي مالی قبل و  -۲۳۹ماده 

هاي قبل كه تقسیم هاي اختیاري بعالوه سود قابل تقسیم سالو سایر اندوخته ۲۳۸قانونی مذكور در ماده اندوخته

 نشده است.

هاي سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مجمع عمومی پس از تصویب حساب -۲۴۰ماده 

سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. عالوه بر این مجمع عمومی میتواند مبلغی از آنرا كه باید بین صاحبان

صاحبان سهام تقسیم شود در این شركت در اختیار دارد بین  هائی كهتصمیم بگیرد كه مبالغی از اندوخته

ها باید برداشت صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود كه مبالغ مورد نظر از كدام یک از اندوخته

قانونتقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه  تقسیم گردد. هر سودي كه بدون رعایت مقررات اینو

عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمعپرداخت 

هر حال پرداخت سود بصاحبان تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در

 سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
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( نسبت معینی از سود خالص سال مالی شركت كه ممکن است ۱۳۴با رعایت شرایط مقرر در ماده ) -۲۴۱ ماده

( و در %۳درصد )وجه نباید در شركتهاي سهامی عام از سههیچجهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به

قابل پرداخت است، ( سودي كه در همان سال به صاحبان سهام %۶درصد )شركتهاي سهامی خاص از شش

سال حقوق پایه وي و براي هر تواند براي هر عضو موظف از معادل یکتجاوز كند. در هر حال این پاداش نمی

عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی 

 .كه مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بالاثر است

شركتهاي دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر  -۱تبصره 

 باشند.می ۱۳۸۶/ ۷/ ۸ مصوب كشوري خدمات مدیریت قانون (۷۸در ماده )

ام تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شركت كه تمهیچ فردي نمی -۲تبصره 

یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو 

هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریافتی به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل 

 شود.وجوه مذكور محکوم می

دیره مکلف است كه بحسابهاي سود و زیان و ترازنامه شركت در شركتهاي سهامی عام هیأت م -۲۴۲ماده 

هاي ضمیمه كند. حسابداران رسمی باید عالوه بر اظهار نظر درباره حسابگزارش حسابداران رسمی را نیز

توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها هاي شركت وشركت گواهی نمایند كه كلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب

هاي سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شركت را حسابقرار داشته و 

 صحیح و روشن نشان میدهد.بنحو

 

 مستقیم مالیاتهاي قانون منظور از حسابداران رسمی مذكور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم -تبصره 

 تغییر رسمی حسابداران انتخاب نحوه و شرایط قانون میباشد و در صورتیکه بموجب۱۳۴۵ال س اسفند مصوب

 .بود خواهد نیز ماده این در مذكور حسابدارانشامل شود گرفته نظر در آنان براي دیگري عنوان یا و كند

 ۱۱بخش 

 مقررات جزائی
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اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزاي نقدي از بیست هزار ریال تا دویست  -۲۴۳ماده 

 خواهند شد:زار ریال یا بهر دو مجازات محکومه

 اعالمیه قانون نویسی سهام را تصدیق كند و یا برخالف مقررات اینهركس كه عالماً و بر خالف واقع پذیره - ۱

ثبت شركتها تسلیم كند و یا  مرجع به شركت تشکیل از حاكی واقع خالف مداركیا و نماید منتشر نویسیپذیره

 آورده غیر نقد تقلب اعمال كند.در تعیین ارزش 

هركس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه كه واقعاً پرداخت  - ۲

 شده است قید كند.

عالم كند بعضاً یا كال ا شركتها ثبت بمرجع باید قانون هركس از اعالم مطالبی كه طبق مقررات این - ۳

 بمرجع مزبور اعالم دارد.مطالب خالف واقع  خودداري نماید و یا

هركس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتیکه ثبت شركت مزورانه انجام  - ۴

 گرفته باشد صادر كند.

نویسی كلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز هركس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره - ۵

 حویل كلیه سرمایه غیر نقد صادر كند.ت

 نام صادر كند.نام یا گواهینامه موقت بیهركس قبل از پرداخت كلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی - ۶

اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزاي نقدي از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار  -۲۴۴ماده 

 هند شد:خواریال یا بهر دو مجازات محکوم

 

هركس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمی صادر كند یا بفروشد یا به معرض فروش  - ۱

 گذارد.

 

نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر كند یا بفروشد یا به هركس سهام بی - ۲

 معرض فروش گذارد.

 

ز آنکه اقال سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به هركس سهام بانام را قبل ا - ۳

 معرض فروش گذارد.
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شركت كند یا انجام آن عملیات را تسهیل  ۲۴۴هركس عالماً در هر یک از عملیات مذكور در ماده  -۲۴۵ماده 

 شریک یا معاون محکوم خواهد شد.نماید بر حسب مورد بمجازات 

اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر بحبس تأدیبی  رئیس و -۲۴۶ماده 

 نقدي از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد: از دو ماه تا ششماه یا به جزاي

 

 مطالبه را شركت سهام اسمی مبلغ نشده پرداخت قسمت قانون در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در این - ۱

 میزان تا شركت سرمایه تقلیل جهت را العادهفوق عمومی مجمع مذكورمهلت پایان از قبل ماه دو یا و نکنند

 .ننمایند دعوت شده پرداخت مبلغ

 

 در صورتیکه قبل از پرداخت كلیه سرمایه شركت بصدور اوراق قرضه مبادرت كرده یا صدور آنرا اجازه دهند. - ۲

در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در  ۲۴۶رد بند یک ماده در مو -۲۴۷ماده 

قانونی براي سلب مسئولیت جزائی عمل شود و باین  كند كه باید به تکلیفجلسه هیأت مزبور صریحاً اعالم 

قانونی را  یره كه تکلیفعضو هیأت مداعالم از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا كند 

عضو اعالم كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط باینست كه

قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر  هیأت مدیره عالوه بر اعالم تکلیف

صورتیکه جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعالم از طریق نماید. در یک از اعضاء هیأت مدیره اعالم 

 مدیره كافی است.ارسال اظهارنامه رسمی براي سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت

 

نویسی سهام یا اطالعیه انتشار اوراق قرضه شركت سهامی را بدون امضاهاي هركس اعالمیه پذیره -۲۴۸ماده 

مدیران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم امجاز و نام و نشانی مؤسسین ی

 خواهد شد.

هركس با سوء نیت براي تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شركت سهامی بصدور اعالمیه  -۲۴۹ ماده

مبادرت نماید و یا از  اوراق قرضه كه متضمن اطالعات نادرست یا ناقص باشدنویسی سهام یا اطالعیه انتشارپذیره

ناقص داده باشد به مجازات شروع  روي سوء نیت جهت تهیه اعالمیه یا اطالعیه مزبور اطالعات نادرست یا

بکالهبرداري محکوم خواهد شد و هرگاه اثري بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم كالهبردار بوده 
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 بمجازات مقرر محکوم خواهد شد.و

 

 

 

 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی عام كه قبل از تأدیه كلیه سرمایه ثبت شده شركت و  -۲۵۰ماده 

ثبت شركت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت بصدور قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ 

 محکوم خواهند شد.اوراق قرضه نمایند به جزاي نقدي از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال 

 ۵۶رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی عام كه بدون رعایت مقررات ماده  -۲۵۱ماده 

 هزار بیست از نقدي جزاي و سال دو تا ماه سه از تأدیبی بحبس بنمایند قرضه اوراق صدور به مبادرت قانون این

 .شد خواهند محکوم ریال هزار دویست تا ریال

 ۶۰و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی عمومی كه نکات مندرج در ماده  رئیس -۲۵۲ماده 

به جزاي نقدي از بیست هزار زیال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند قانونرا در اوراق قرضه قید ننمایند  این

 شد.

ست هزار تا دویست هزار ریال اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزاي نقدي از بی -۲۵۳ماده 

 یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:

 

 هركس عامداً مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. - ۱

 

هركس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی كند و یا باینطریق در اخذ رأي در  - ۲

 نماید اعم از آنکه اینکار را شخصاً یا توسط دیگري انجام دهد.سهام شركتمجمع عمومی صاحبان 

 

ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع  ۶رئیس و اعضاء هیأت مدیره شركت سهامی كه حداكثر تا  -۲۵۴ماده 

د را بموقع تنظیم و تسلیم ننماین ۲۳۲نکنند یا مدارك مقرر در ماده عمومی عادي صاحبان سهام را دعوت
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بحبس از دو تا ششماه یا به جزاي نقدي از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند 

 شد.

 ۹۹رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی كه صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده  -۲۵۵ماده 

 خواهند شد.هزار تا دویست هزار ریال محکوم تنظیم نکنند به جزاي نقدي از بیست

را تنظیم نکند. بمجازات  ۱۰۵هیأت رئیسه هر مجمع عمومی كه صورت جلسه مذكور در ماده  -۲۵۶ماده 

 مذكور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی كه مقررات راجع بحق رأي صاحبان سهام را رعایت  -۲۵۷ماده 

 محکوم خواهند شد. ۲۵۵ماده نکرده باشند بمجازات مذكور در

 اشخاص زیر بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد: -۲۵۸ماده 

 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت كه بدون صورت دارائی و ترازنامه یا باستناد صورت دارائی  - ۱

 باشند.را بین صاحبان سهام تقسیم كرده  و ترازنامه مزور منافع موهومی

 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت كه ترازنامه غیر واقع بمنظور پنهان داشتن وضعیت واقعی  - ۲

 منتشر كرده باشند. شركت بصاحبان سهام ارائه یا

 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت كه اموال یا اعتبارات شركت را برخالف منافع شركت براي  - ۳

مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند  خصی یا براي شركت یامقاصد ش

 مورد استفاده قرار دهند.

 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت كه با سوء نیت از اختیارات خود بر خالف منافع شركت  - ۴

طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع شركت یا مؤسسه دیگریکه خود ببراي مقاصد شخصی یا بخاطر

 میباشند استفاده كنند.
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رئیس و اعضاي هیأت مدیره شركت كه متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع كه  -۲۵۹ماده 

باین منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شركت را بمجامع عمومی انتخاب بازرسان شركت باید انجام پذیرد 

هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو م دعوت نکنند بحبس از دو تا ششماه یا جزاي نقدي از بیستصاحبان سها

 مجازات محکوم خواهند شد.

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل كه عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شركت بشوند  -۲۶۰ماده 

ها الزم است در اختیار بازرسان قرار ندهند بحبس تأدیبی از سه وظایف آن یا اسناد و مداركی را كه براي انجام

 ماه تا دو سال یا بجزاي نقدي از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه قبل از به ثبت رسیدن افزایش  -۲۶۱ماده 

سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشد سهام یا یا در صورتیکه ثبت افزایشسرمایه 

ریال محکوم خواهند شد. و در قطعات سهام جدید صادر و منتشر كنند به جزاي نقدي از ده هزار تا یکصد هزار

هام جدید یا قطعات سهام جدید صورتیکه قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت بصدور و انتشار س

بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه و به جزاي نقدي از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند بنمایند 

 شد.

 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه مرتکب جرائم زیر بشوند به جزاي  -۲۶۲ماده 

 ار ریال محکوم خواهند شد:هزنقدي از بیست هزار تا دویست

 

است حق  شده بینیپیش قانون در صورتیکه در موقع افزایش سرمایه شركت باستثناي مواردیکه در این - ۱

نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را كه جهت تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذیره

 ان سهام ندهند.نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بصاحبپذیره

 

در صورتیکه شركت قبال اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر كرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق  - ۲

آنها با سهام شركت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتیکه طی آن این قبیل اوراق قرضه را نسبت بتعویض اوراق

تعویض یا قابل تبدیل بسهام منتشر كنند یا قبل قرضه جدید قابلقرضه قابل تعویض با سهام شركت است اوراق 
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طریق بازخرید از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شركت را مستهلک سازند یا آنرا از

 سهام كاهش دهند یا اقدام بتقسیم اندوخته كنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.

رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه عالماً براي سلب حق تقدم از  -۲۶۳ماده 

جدید بمجمع عمومی اطالعات نادرست بدهند یا اطالعات نادرست را نویسی سهام صاحبان سهام نسبت بپذیره

ریال یا بهر دو  ریال تا یکمیلیونتصدیق كنند بحبس از ششماه تا سه سال یا به جزاي نقدي از یکصد هزار

 مجازات محکوم خواهند شد.

 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی كه در مورد كاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را  -۲۶۴ماده 

 هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:رعایت نکنند به جزاي نقدي از بیست

 

 ام.در صورت عدم رعایت تساوي حقوق صاحبان سه - ۱

 

العاده در صورتیکه پیشنهاد راجع بکاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق - ۲

 باشد.ببازرس شركت تسلیم نشده

 

در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب كاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و  - ۳

 ت مربوط بشركت در آن نشر میگردد آگهی نشده باشد.اعالناروزنامه كثیراالنتشاري كه

 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی كه در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه  -۲۶۵ماده 

العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع دو ماه مجمع عمومی فوقشركت بر اثر زیانهاي وارده حداكثر تا

به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذكور شركت مورد شور و رأي واقع شود و حداكثر تا یکماه نسبتانحالل یا بقاء 

اقدام ننمایند بحبس از دو ماه تا ششماه یا به جزاي نقدي از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا بهر دو 

 محکوم خواهند شد.مجازات
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در شركت سهامی بپذیرد و بآن عمل كند بحبس قانونی عالماً سمت بازرسی را  هركس با وجود منع -۲۶۶ماده 

جزاي نقدي از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهد تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا 

 شد.

هركس در سمت بازرسی شركت سهامی عالماً راجع باوضاع شركت بمجمع عمومی در گزارشهاي  -۲۶۷ماده 

بدهد و یا اینگونه اطالعات را تصدیق كند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال  حقیقت خود اطالعات خالف

 محکوم خواهد شد.

 

مدیر یا مدیران تصفیه هر شركت سهامی كه عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند بحبس تأدیبی از دو ماه  -۲۶۸ماده 

 ازات محکوم خواهند شد:بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجتا ششماه یا بجزاي نقدي از

در صورتیکه ظرف یکماه پس از انتخاب تصمیم راجع بانحالل شركت و نام و نشانی خود را بمرجع ثبت  - ۱

 شركتها اعالم نکنند.

در صورتیکه تا ششماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شركت را دعوت نکرده  - ۲

شركت و نحوه تصفیه امور شركت و مدتی را كه جهت پایان دادن بامر تصفیه  قروضوضعیت اموال و مطالبات و

 الزم میداند باطالع مجمع عمومی نرسانند.

ساله مجمع عمومی عادي صاحبان سهام شركت را با رعایت در صورتیکه قبل از خاتمه امر تصفیه همه  - ۳

شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول و بینی اساسنامه شركت پیشقانون شرایط و تشریفاتی كه در این

گزارشی حاكی از اعمالی كه تا آنموقع انجام غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه 

 اند بمجمع مذكور تسلیم نکنند.داده

شوند بعملیات در صورتیکه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را خواستار  - ۴

 خود ادامه دهند.

 در صورتیکه ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعالم ننمایند. - ۵

در صورتیکه پس از اعالم ختم تصفیه وجوهی را كه باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهاي  - ۶

اند بآن حبان سهامی را كه حقوق خود را استیفاء نکردهصورت اسامی بستانکاران و صاایرانی تودیع ننمایند و

 اشخاص ذینفع نرسانند. بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه باطالع
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مدیر تصفیه یا مدیران هر شركت سهامی كه مرتکب جرائم زیر شوند بحبس تأدیبی از یک سال تا  -۲۶۹ماده 

 سه سال محکوم خواهند شد:

 

که اموال یا اعتبارات شركت در حال تصفیه را برخالف منافع شركت یا براي مقاصد شخصی یا در صورتی - ۱

خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار براي شركت یا مؤسسه دیگري كه

 دهند.

 

ن رعایت حقوق بستانکاران و به انتقال دارائی شركت مبادرت كنند یا بدو ۲۱۳در صورتیکه برخالف ماده  - ۲

 موعد تأدیه آن نرسیده دارائی شركت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.موضوع كردن قروضی كه هنوز

 ۱۲بخش 

 مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامی

قانونی در مورد تشکیل شركت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی كه توسط هر یک  هرگاه مقررات -۲۷۰ماده 

رعایت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذینفع بطالن شركت یا عملیات یا  از اركان شركت اتخاذ میگردد

مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شركت تصمیمات مذكور بحکم دادگاه اعالن خواهد شد لیکن مؤسسین و

 نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند.

در صورتیکه قبل از صدور حکم بطالن شركت یا بطالن عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوي  -۲۷۱ماده 

 دادگاه قرار سقوط دعواي بطالن را صادر خواهد كرد.موجبات بطالن مرتفع شده باشد 

دادگاهی كه دعواي بطالن نزد آن اقامه شده است میتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتی كه از  -۲۷۲ماده 

بطالن تعیین نماید. ابتداي مهلت مذكور تاریخ وصول پرونده از دفتر  شماه بیشتر نباشد براي رفع موجباتش

در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر بدادگاه است.

 خواهد كرد.

 



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 66

لیات یا تصمیمات شركت كسانیکه در صورت صدور حکم قطعی بر بطالن شركت یا بطالن عم -۲۷۳ماده 

خساراتی خواهند بود كه از آن بطالن بصاحبان سهام و اشخاص ثالث  مسئول بطالن هستند متضامناً مسئول

 متوجه شده است.

دادگاهی كه حکم بطالن شركت را صادر مینماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را بعنوان  -۲۷۴ماده 

 .نمایند وظیفه انجام قانون مقررات اینبر طبق مدیر تصفیه تعیین كند تا 

در هر مورد كه بر اثر انحالل یا بطالن شركت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا  -۲۷۵ماده 

اند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه تعیین شدهاي كه توسط دادگاه مدیران تصفیه

 ه تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید.را به ادار

 اي كه توسط دادگاه تعیین میشود بعهده دادگاه است.الزحمه مدیر یا مدیران تصفیهتعیین حق -تبصره 

شخص یا اشخاصی كه مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شركت باشد میتوانند در  -۲۷۶ماده 

اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شركت و بهزینه خود علیه صورت تخلف یا تقصیر رئیس و

نمایند و جبران كلیه خسارات وارده رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوي 

 بشركت را از آنها مطالبه كنند.

عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر 

كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محکوم به اي كه از طرف اقامهاجراء و هزینههزینه دادرسی حکم بنفع شركت

 وي مسترد خواهد شد.

 ها و خسارات بعهده آنان است.كنندگان دعوي پرداخت كلیه هزینهدر صورت محکومیت اقامه

 

سنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید بنحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد مقررات اسا -۲۷۷ماده 

 مدیران شركت محدود نماید.اقامه دعواي مسئولیت علیه 

شركت سهامی خاص در صورتی میتواند بشركت سهامی عام تبدیل شود كه اوالً موضوع بتصویب  -۲۷۸ماده 

یده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل بمیزانی باشد كه براي شركت سهامی خاص رسالعادهمجمع عمومی فوق

شركتهاي سهامی عام مقرر شده است و یا شركت سرمایه خود را بمیزان مذكور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام 
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باشد. رابعاً از تاریخ تأسیس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده

 .باشد شده اصالح یا تنظیم عام سهامی شركتهاي مورد در قانون مه آن با رعایت مقررات ایناساسنا

 

العاده صاحبان سهام تبدیل شركت سهامی خاص باید ظرف یکماه از تاریخی كه مجمع عمومی فوق -۲۷۹ماده 

رجع ثبت شركتها العاده را بضمیمه مدارك زیر بمصورت جلسه مجمع عمومی فوقشركت را تصویب كرده است 

 تسلیم كند:

 العاده رسیده است.اي كه براي شركت سهامی عام تنظیم شده و بتصویب مجمع عمومی فوقاساسنامه - ۱

 كه بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد. ۲۷۸دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذكور در ماده  - ۲

ركتها كه متضمن تقویم كلیه اموال منقول و صورت دارائی شركت در موقع تسلیم مدارك بمرجع ثبت ش - ۳

 كارشناس رسمی وزارت دادگستري رسیده باشد.غیر منقول شركت بوده و بتأیید 

 اعالمیه تبدیل شركت كه باید بامضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد: - ۴

 نام و شماره ثبت شركت. -الف 

 الیتهاي آنموضوع شركت و نوع فع -ب 

 مركز اصلی شركت و در صورتیکه شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن -ج 

 در صورتیکه شركت براي مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن -د 

 سرمایه شركت و مبلغ پرداخت شده آن. -هـ 

 اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن. -و 

 ئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت.هویت كامل ر -ز 

 شرایط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومی. -ح 

 مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته. -ط 

 مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است. -ي 

 هاي شركت در آن درج میگردد.ها و آگهیري كه اطالعیهذكر نام روزنامه كثیراالنتشا -ك 

 

و تطبیق مندرجات آنها با  ۲۷۹مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده  -۲۸۰ماده 

 .نمود خواهد آگهی شركت بهزینه را مراتب و ثبت را شركت تبدیل قانون این
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المیه تبدیل شركت ذكر گردد و قید شود كه در آگهی تبدیل شركت باید كلیه مندرجات اع -۲۸۱ماده 

زیان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و

شركتها و در مركز شركت و همچنین صورت دارائی شركت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت 

ه میباشد آگهی تبدیل شركت باید عالوه بر روزنامه كثیراالنتشاري كه شركت براي مراجعه عالقمندان آماد

 درج میگردد اقال در یک روزنامه كثیراالنتشار دیگر نیز آگهی شود.هاي شركت در آن آگهی

شركت سهامی خاص كه بخواهد با افزایش سرمایه بشركت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید  -۲۸۲ماده 

 براي قانون این ۱۸۴و ماده  ۱۸۲لغایت  ۱۷۳سرمایه بوجود میآید با رعایت مواد یجه افزایشخود را كه در نت

 تبدیل به مربوط مدارك و تقاضا وصول از پس اینمورد در شركتها ثبت مرجع. نماید عرضه عمومی نویسیپذیره

 افزایش با بتواند شركت صورتیکه در قانون عام و تطبیق آنها با مقررات سهامی بشركت خاص سهامی شركت

 را سهام نویسیپذیره اعالمیه انتشار اجازه شود تبدیل عام سهامی بشركت عمومی نویسیپذیره طریق از سرمایه

 .گردد قید مزبور نامهاجازه تاریخ و شماره باید نویسیپذیره اعالمیه در.نمود خواهد صادر

 

ر ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود در صورتیکه سهام جدیدي كه بترتیب مذكور د -۲۸۳ماده 

 تبدیل گردد. شركت نمیتواند بشركت سهامی عام

 اجراي تاریخ از سال سه ظرف باید قانون شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب این -۲۸۴ ماده

 تطبیق انونق شركت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات اینیا خاص سهامی شركت بصورت قانون این

تبدیل شوند  ۱۳۱۱ ماه اردیبهشتمصوب تجارت قانون تجارتی مذكور در شركتهاي انواع از دیگري بنوع یا دهند

 ۱۳۱۱ اردیبهشت مصوب تجارت قانون واال منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحالل مشمول

 بود. خواهند

 مقررات با را خود وضع سال سه ظرف قانون اینتا هنگامیکه شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب 

 اردیبهشت مصوب تجارت قانون در مذكور سهامی بشركتهاي مربوط مقررات تابع اندنداده تطبیق قانون این

 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. ۱۳۱۱

 تطبیق صحت زاحرا از پس شركتها ثبت مرجع كه میشود محقق وقتی قانون تطبیق وضع شركت با مقررات این

 .باشد كرده آگهی شركت بهزینه و ثبت را مراتب

 هزینه هیچگونه پرداخت مستلزم شركت سرمایه افزایش عدم صورت در اینماده اجراي آگهی هزینه باستثناي
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 شامل میزان افزایش سرمایه میشود. فقط مربوط هايهزینه سرمایه افزایش صورت در و نیست دیگري

 

 وضع تطبیق بمنظور قانون ساسنامه هر یک از شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب اینتغییر ا -۲۸۵ماده 

 صورت شركت سهام صاحبان عادي عمومی مجمع تصمیم بموجب است ممکن استثنائاً قانون این مقررات با آنها

عوت تشکیل و حد العاده برسد. ترتیب دفوقه كه باید بتصویب مجمع عمومی سرمای افزایش مورد در مگر گیرد

 تابع قانون العاده بمنظور تطبیق وضع شركت با مقررات ایننصاب و اكثریت الزم براي مجامع عادي و فوق

در مورد شركتهاي سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شركتهاي  ۱۳۱۱ اردیبهشت مصوب تجارت قانون مقررات

 .میباشد قانون موجود در تاریخ تصویب این

 خاص سهامی شركت بصورت بتوانند قانون اي آنکه شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب اینبر -۲۸۶ماده 

 سرمایه یا است شده مقرر خاص سهامی شركتهاي براي كه باشد بمیزانی حداقلآنها سرمایه اوالً باید درآیند

. دهند افزایش میزان آن به خاص سهامی شركت سرمایه افزایش مورد در قانون این مقررات رعایت با را خود

 اعالم شركتها ثبت بمرجع را مراتب كرده اصالح قانون این مقررات با تطبیق بمنظور را خود اساسنامه ثانیاً

ثبت و بهزینه  را مراتب قانون این مقررات با شركت وضع تطبیق صحت احراز از پس شركتها ثبت مرجع. نمایند

 شركت آگهی خواهد نمود.

 عام سهامی شركت بصورت بتوانند قانون نکه شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب اینبراي آ -۲۸۷ماده 

 با را خود سرمایه یا است شده مقرر عام سهامی شركتهاي براي كه باشد بمیزانی آنها سرمایه اوال باید درآیند

یش دهند. ثانیاً در تاریخ به آن میزان افزادر مورد افزایش سرمایه شركت سهامی عام  قانون این مقررات رعایت

عادي تبدیل شركت بشركت سهامی عام یکسال از ثبت شركت گذشته و یک ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی

 .دهند وفق قانون رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این

 

 با خود وضع تطبیق براي بخواهند قانون در صورتیکه شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب این -۲۸۸ماده 

 نشده تأدیه آنها قبلی سهام اسمی مبلغ تمامی صورتیکه در كنند مبادرت سرمایهبافزایش قانون این مقررات

است و در هر حال  الرعایهالزم نیز جدید سهام مورد در سهم بهر نسبت قبلی شده پرداخت مبلغ نسبت باشد
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اسمی سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اینماده رعایت این نسبت نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ 

 .نیست الزامی شركت قبلی سرمایه تمامی تأدیه مورد در اینقانون ۱۶۵ماده

ش سرمایه بشركت افزای طریق از بخواهند كه قانون شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب این -۲۸۹ماده 

آید با رعایت مقررات را كه در نتیجه افزایش سرمایه بوجود میسهام جدید خود سهامی عام تبدیل شوند باید 

 .نمایند عرضه عمومی نویسیپذیره براي قانون این

 طبق بر باید كه مبلغی و نشود تعهد تماماً است شده عرضه فوق ترتیب به كه جدیدي سهام صورتیکه در

 .گردد تبدیل عام هامیس بشركت نمیتواند شركت نشود تأدیه گردد تأدیه قانون ت اینمقررا

 

 و شوند تبدیل عام سهامی بشركت بخواهند كه قانون شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب این -۲۹۰ماده 

 مایند:ن تسلیم شركتها ثبت بمرجع را زیر مدارك باید كنند مبادرت سرمایه بافزایش باینمنظور

 

 العاده رسیده است.عمومی عادي یا فوقایکه براي شركت سهامی عام بتصویب مجمع اساسنامه - ۱

 

 العاده كه افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.صورت جلسه مجمع عمومی فوق – ۲

 

 صورت دارائی شركت در موقع تسلیم مدارك بمرجع ثبت شركتها. - ۳

 

ارشناس رسمی وزارت صورت مزبور باید متضمن تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول شركت بوده بتأیید ك

 دادگستري رسیده باشد.

 

 .باشد شده تنظیم قانون این ۱۷۴نویسی سهام جدید كه باید بترتیب مقرر در ماده طرح اعالمیه پذیره - ۴

 

آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه باید بتصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده  - ۵

 باشد.
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 اجازه قانون ت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها بامرجع ثب -۲۹۱ماده 

 .نمود خواهد صادر را جدید سهام نویسیپذیره اعالمیه انتشار

 

 شركت تبدیل و سرمایه افزایش تحقق براي قانون این ۱۸۱لغایت  ۱۷۷كلیه مقررات مذكور در مواد  -۲۹۲ماده 

 قید نیز تبدیل موضوع سرمایه افزایش ذكر ضمن مربوط آگهی در. است الرعایهالزم امع سهامی بشركت سهامی

 .شد خواهد

 صورت هر در. شد خواهد عمل قانون این ۱۸۲در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده  -۲۹۳ماده 

 .دهد تطبیق قانون وضع خود را با مقررات این ۲۸۴مهلت مذكور در ماده در باید شركت

 

 سرمایه بمیزان حداقل آنها سرمایه كه قانون شركتهاي سهامی موجود در تاریخ تصویب این -۲۹۴ماده 

 را زیر مدارك باید شوند تبدیل عام سهامی بشركت بخواهند و باشد قانون این در مذكور عام سهامی شركتهاي

 بمرجع ثبت شركتها تسلیم كنند:

 العاده رسیده است.ام بتصویب مجمع عمومی عادي یا فوقایکه براي شركت سهامی عاساسنامه - ۱

صورت دارائی شركت در موقع تسلیم مدارك بمرجع ثبت شركتها كه باید متضمن تقویم كلیه اموال منقول  - ۲

 و غیر منقول شركت بوده و بتأیید كارشناس رسمی وزارت دادگستري رسیده باشد.

كت كه باید بتصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شر - ۳

 باشد.

اعالمیه تبدیل شركت سهامی بشركت سهامی عام كه باید بامضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسیده و  - ۴

 مشتمل بر نکات زیر باشد:

 نام و شماره ثبت شركت. -الف 

 موضوع شركت و نوع فعالیتهاي آن. -ب 

 شركت و در صورتیکه شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.مركز اصلی  -ج 

 در صورتیکه شركت براي مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن. -د 

 سرمایه شركت و مبلغ پرداخت شده آن. -هـ 

 اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن. -و 
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 و مدیر عامل شركت.هویت كامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره  -ز 

 شرایط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومی. -ع 

 مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته. -ط 

 مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است. -ي 

 هاي شركت در آن منتشر میشود.آگهی ها وذكر نام روزنامه كثیراالنتشاري كه اطالعیه -ك 

 

مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات  -۲۹۵ماده 

 هزینه شركت آگهی خواهد نمود.ب را مراتب و ثبت عام سهامی بشركت را سهامی شركت تبدیل قانون این

 

 كلیه باید عام سهامی بشركت قانون ی موجود در تاریخ تصویب ایندر آگهی تبدیل شركتهاي سهام -۲۹۶ماده 

 اموال و شركت دارائی صورت و شركت اساسنامه كه شود قید و گردد ذكر شركت تبدیل اعالمیه مندرجات

شركتها و در مركز شركت براي ساب سود و زیان آن در مرجع ثبت ح و ترازنامه آخرین و منقول غیر و منقول

هاي قمندان آماده میباشد. آگهی تبدیل شركت باید عالوه بر روزنامه كثیر االنتشاري كه آگهیمراجعه عال

 درج میگردد اقال در یک روزنامه كثیراالنتشار دیگر نیز آگهی شود.شركت در آن 

 زا دیگري بنوع آن تبدیل یا قانون در مواردیکه براي تطبیق وضع یک شركت سهامی با مقررات این -۲۹۷ماده 

العاده دعوت مجمع عمومی عادي یا فوق ۱۳۱۱ اردیبهشت مصوب تجارت قانوندر مذكور تجاري شركتهاي انواع

شركتها الزم باشد و رئیس و اعضاء هیئت صاحبان سهام شركت یا تسلیم اسناد و مدارك خاصی بمرجع ثبت 

شركتها  د و مدارك بمرجع ثبتالعاده یا تسلیم آن اسنامدیره آن شركت بدعوت مجمع عمومی عادي یا فوق

اقدام ننمایند به جزاي نقدي از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و عالوه بر این 

 میباشند كه بر اثر انحالل شركت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد میشود. متضامناً مسئول جبران خساراتی

یکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه در صورت ۲۹۷در مورد ماده  -۲۹۸ماده 

قانونی عمل شود و به این اعالم از طرف سایر اعضاء هیئت  به تکلیفهیئت مزبور صریحاً اعالم كند كه باید 

مسئولیت جزائی و مدنی نخواهد قانونی را اعالم كرده است  مدیره توجه نشود عضو هیئت مدیره كه تکلیف

 اشت. سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست كه عضو هیأت مدیره عالوه براعالمد

قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره  تکلیف



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 73

الم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعاعالم نماید. در صورتیکه جلسات 

 براي سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره كافی است.

 

مربوط بشركتهاي سهامی كه ناظر بر  ۱۳۱۱ اردیبهشت مصوب تجارت قانون آن قسمت از مقررات -۲۹۹ماده 

 میباشد نسبت بآن شركتها بقوت خود باقی است. سایر انواع شركتهاي تجاري

هاي خود میباشند و فقط نسبت بموضوعاتیکه در شركتهاي دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه -۳۰۰ماده 

 .میشوند قانون نشده تابع مقررات اینهاي آنها ذكرقوانین و اساسنامه

 شركت با مسئولیت محدود -مبحث دوم 

تجارتی تشکیل شده و هر  نفر براي امورشركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند  - ۹۴ماده 

فقط تا میزان سرمایه خود در  -یک از شركاء بدون اینکه سرمایه بسهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد 

 شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

ثالث با مسئولیت محدود( قید شود و اال آن شركت در مقابل اشخاص در اسم شركت باید عبارت ) - ۹۵ماده 

  مقررات آن خواهد بود.شركت تضامنی محسوب و تابع

 در شده قید شركت اسم در او اسم كه شریکی اال و باشد شركاء از هیچیک اسم متضمن نباید شركت اسم

 .داشت خواهد را تضامنی شركتدر ضامن شریک حکم ثالث اشخاص مقابل

الشركه غیر تمام سرمایه نقدي تأدیه و سهم شركت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود كه - ۹۶ماده 

 نقدي نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

هاي غیر نقدي هر كدام بچه میزان تقویم الشركهدر شركتنامه باید صراحتاً قید شده باشد كه سهم - ۹۷ماده 

 شده است.

یر نقدي معین شده در هاي غالشركهشركاء نسبت به قیمتی كه در حین تشکیل شركت براي سهم - ۹۸ماده 

 دارند.مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی

 مرور زمان دعاوي ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شركت است. - ۹۹ماده 
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تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار  ۹۷و  ۹۶هر شركت با مسئولیت محدود كه برخالف مواد  - ۱۰۰ماده 

 اشخاص ثالث حق استناد باین بطالن ندارند. مقابل ساقط است لیکن شركاء در

اگر حکم بطالن شركت باستناد ماده قبل صادر شود شركائی كه بطالن مستند بعمل آنها است و  - ۱۰۱ماده 

حدوث سبب بطالن یا بالفاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظیفه  هیئت نظار و مدیرهائی كه در حین

بطالن متضامناً مسئول خواهند  شركاءِ دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این اند در مقابلنکرده

 بود.

 مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطالن است.

اسم و غیره درآید. تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی تواند بشکل اوراقالشركه شركاء نمیسهم - ۱۰۲ماده 

توان منتقل بغیر نمود مگر با رضایت عدۀ از شركاء كه الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها ا نمیالشركه رسهم

 بوده و اكثریت عددي نیز داشته باشند.

 الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.انتقال سهم - ۱۰۳ماده 

یا غیر موظف كه از بین شركاء یا از  شركت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف - ۱۰۴ماده 

 نامحدودي معین میشوند اداره میگردد.خارج براي مدت محدود یا

مدیران شركت كلیه اختیارات الزمه را براي نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینکه در  - ۱۰۵ماده 

ردن اختیارات مدیران كه در اساسنامه باشد هر قرارداد راجع به محدود ك اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده

 یکن است. لم تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان

اگر در دفعه اولی این  -تصمیمات راجعه بشركت باید باكثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ شود  - ۱۰۶ماده 

میمات باكثریت عددي شركاء اتخاذ مجدداً دعوت شوند در اینصورت تص اكثریت حاصل نشد باید تمام شركاء

میتواند ترتیبی برخالف مراتب فوق میشود اگر چه اكثریت مزبور داراي نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شركت 

 مقرر دارد.

هر یک از شركاء به نسبت سهمی كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اینکه اساسنامه  - ۱۰۷ماده 

 باشد. ترتیب دیگري مقرر داشته
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اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی  -روابط بین شركاء تابع اساسنامه است  - ۱۰۸ماده 

 شركاء بعمل خواهد آمد.نباشد تقسیم مزبور بنسبت سرمایه 

ظار هر شركت با مسئولیت محدود كه عده شركاءِ آن بیش از دوازده نفر باشد باید داراي هیئت ن - ۱۰۹ماده 

 مجمع عمومی شركاء را تشکیل دهد. بوده و هیئت مزبور الاقل سالی یکمرتبه

 ۹۷و  ۹۶هیئت نظار باید بالفاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق كرده و اطمینان حاصل كند كه دستور مواد 

 رعایت شده است.

 ۱۶۸ - ۱۶۷ - ۱۶۵مقررات مواد العاده دعوت نماید هیئت نظار میتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومی فوق

 محدود نیز رعایت خواهد شد. در مورد شركتهاي با مسئولیت ۱۷۰و 

 توانند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.شركاء نمی - ۱۱۰ماده 

دارا  هر تغییر دیگري راجع باساسنامه باید باكثریت عددي شركاء كه الاقل سه ربع سرمایه را نیز - ۱۱۱ماده 

 اساسنامه اكثریت دیگري مقرر شده باشد. باشند بعمل آید مگر اینکه در

 الشركه خود كند.تواند شریکی را مجبور بازدیاد سهمدر هیچ مورد اكثریت شركاء نمی - ۱۱۲ماده 

 یزن محدود مسئولیت با هاي شركت در احتیاطی سرمایه تشکیل به راجع قانون این ۷۸مفاد ماده  - ۱۱۳ماده 

 .است الرعایهالزم

 شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود: - ۱۱۴ماده 

 .۹۳ماده  ۳ - ۲ - ۱الف( در مورد فقرات 

 الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد. ب( در صورت تصمیم عدۀ از شركاء كه سهم

رفته و یکی از شركاء تقاضاي انحالل كرده و ج( در صورتیکه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمایه شركت از بین 

دیده و سایر شركاء حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحالل به او تعلق میگیرد محکمه دالیل او را موجّه 

 پرداخته و او را از شركت خارج كنند.

 بینی شده باشد. د( در مورد فوت یکی از شركاء اگر بموجب اساسنامه پیش

 اشخاص ذیل كاله بردار محسوب میشوند: - ۱۱۵ماده 

الشركه  الشركه نقدي و تقویم و تسلیم سهم الف( مؤسسین و مدیرانی كه برخالف واقع پرداخت تمام سهم
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 براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند. غیرنقدي را در اوراق و اسنادي كه باید

 بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند. الشركه غیرنقدي را ب( كسانی كه بوسیله متقلبانه سهم

 ج( مدیرانی كه با نبودن صورت دارائی یا باستناد صورت دارائی مزوّر منافع موهومی را بین شركاء تقسیم كنند.

 شركت تضامنی -مبحث سوم 

با  تجارتی بین دو یا چند نفر شركت تضامنی شركتی است كه در تحت اسم مخصوصی براي امور - ۱۱۶ماده 

اگر دارائی شركت براي تأدیه تمام قروض كافی نباشد هر یک از شركاء  مسئولیت تضامنی تشکیل میشود :

 مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.

 یکن خواهد بود.لم هر قراري كه بین شركاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان 

 شركت تضامنی( و الاقل اسم یک نفر شركاء ذكر شود.منی باید عبارت )در اسم شركت تضا - ۱۱۷ماده 

در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی تمام شركاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شركائی كه ذكر شده 

 برادران( قید شود.و و شركاء( یا )است عبارتی از قبیل )

الشركه غیرنقدي نیز  د كه تمام سرمایه نقدي تأدیه و سهمشركت تضامنی وقتی تشکیل میشو - ۱۱۸ماده 

 تقویم و تسلیم شده باشد.

الشركه بین شركاء تقسیم میشود مگر آنکه شركتنامه غیر در شركت تضامنی منافع به نسبت سهم - ۱۱۹ماده 

 از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

 ر از میان خود یا از خارج بسمت مدیري معین نمایند.در شركت تضامنی شركاء باید الاقل یک نف - ۱۲۰ماده 

 مقرر شده. ۵۱حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شركت تضامنی همان است كه در ماده  - ۱۲۱ماده 

الشركه مزبور قبالً الشركه یک یا چند نفر غیر نقدي باشد باید سهمدر شركتهاي تضامنی اگر سهم - ۱۲۲ماده 

 یم شود.بتراضی تمام شركاء تقو

در شركت تضامنی هیچیک از شركاء نمیتواند سهم خود را بدیگري منتقل كند مگر برضایت تمام  - ۱۲۳ماده 

 شركاء.
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مادام كه شركت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شركت بعمل آید و پس از  - ۱۲۴ماده 

بهر یک از شركاء كه بخواهند و یا بتمام آنها رجوع وصول مطالبات خود  انحالل طلبکاران شركت میتوانند براي

شركت از میزان سهم او در شركت  كنند و در هر حال هیچیک از شركاء نمیتواند باستناد اینکه میزان قروض

تجاوز مینماید از تأدیه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بین شركاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه 

سبت سرمایۀ خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتی كه در شركتنامه ترتیب شركت بن قروض

 دیگري اتخاذ نشده باشد.

هر كس بعنوان شریک ضامن در شركت تضامنی موجودي داخل شود متضامناً با سایر شركاء  - ۱۲۵ماده 

که در اسم شركت تغییري داده شده یا شركت قبل از ورود او داشته اعم از اینمسئول قروضی هم خواهد بود كه 

 نشده باشد.

 یکن خواهد بود.لم هر قراري كه بین شركاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان 

هر گاه شركت تضامنی منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائی آن تأدیه نشده هیچیک از  - ۱۲۶ماده 

گر دارائی شركت براي پرداخت قروض آن كفایت دارائی نخواهد داشت ا حقی در آنطلبکاران شخصی شركاء 

ضامن مطالبه كنند ولی در این نکند طلبکاران شركت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شركاءِ 

 مورد طلبکاران شركت بر طلبکاران شخصی شركاء حق تقدم نخواهند داشت.

توان حکم داد مشروط باینکه دارائی شركت شركت تضامنی بعد از انحالل نیز می بورشکستگی - ۱۲۷ماده 

 تقسیم نشده باشد.

قانونی با ورشکستگی شركاء و ورشکستگی بعضی از شركاء  ورشکستگی شركت مالزمه - ۱۲۸ماده 

 قانونی با ورشکستگی شركت ندارد. مالزمه

خود را از دارائی شركت تأمین یا وصول كنند ولی  طلبکاران شخصی شركاء حق ندارند طلب - ۱۲۹ماده 

منافع شركت یا سهمی كه در صورت انحالل شركت ممکن است بمدیون میتوانند نسبت بسهمیه مدیون خود از

 مزبور تعلق گیرد هر اقدامقانونی كه مقتضی باشد بعمل آورند.

دارائی شخصی مدیون خود وصول كنند و طلبکاران شخصی شركاء در صورتیکه نتوانسته باشند طلب خود را از 

اعم از توانند انحالل شركت را تقاضا نمایند ) براي تأدیه طلب آنها نباشد می سهم مدیون از منافع شركت كافی

بر اینکه الاقل شش ماه قبل قصد اینکه شركت براي مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد( مشروط 
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توانند  می باطالع شركت رسانیده باشند در اینصورت شركت یا بعضی از شركاء میخود را بوسیله اظهارنامه رس

مادام كه حکم نهائی انحالل صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شركت یا با جلب 

 شركت جلوگیري كنند. رضایت آنان بطریق دیگر از انحالل

اند در مقابل طلبی كه ممکن است از یکی از شركاء داشته باشد استناد به تونه مدیون شركت می - ۱۳۰ماده 

مقابل قرضی كه ممکن است طلبکار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد تواند درتهاتر كند نه خود شریک می

صول پس از انحالل شركت طلب او الونماید معذالک كسی كه طلبکار شركت و مدیون بیکی از شركاء بوده و

 مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

در صورت ورشکستگی یکی از شركاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از  - ۱۳۱ماده 

توانند سهمی آن شریک را از دارائی  شركت را تقاضا كرد سایر شركاء میانحالل  ۱۲۹شركاء بموجب ماده 

 أدیه كرده و او را از شركت خارج كنند.شركت نقداً ت

الشركه شركاء كم شود مادام كه این كمبود جبران نشده تأدیه اگر در نتیجه ضررهاي وارده سهم - ۱۳۲ماده 

 هر نوع منفعت بشركاء ممنوع است.

وارده تواند بتکمیل سرمایۀ كه بعلت ضررهاي جز در مورد فوق هیچ یک از شركاء را شركت نمی - ۱۳۳ماده 

مجبور نماید بیش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمایه كم شده است ملزم كرده و یا او را

 دهد.

بحساب شخصی خود یا بحساب شخص تواند بدون رضایت سایر شركاء )هیچ شریکی نمی - ۱۳۴ماده 

 شركت در محدود مسئولیت با ریکش یا ضامن شریک بعنوان یا و نموده شركت تجارت تجارتی از نوع ثالث(

 .شود داخل دارد را تجارت آن نظیر كه دیگري

تواند با تصویب تمام شركاء بشركت سهامی مبدل گردد در اینصورت رعایت  هر شركت تضامنی می - ۱۳۵ماده 

 سهامی حتمی است.تمام مقررات راجعه بشركت 

 د:شركت تضامنی در موارد ذیل منحل می شو - ۱۳۶ماده 

 .۹۳ماده  ۳ - ۲ - ۱الف( در مورد فقرات 

 ب( در صورت تراضی تمام شركاء:
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ج( در صورتی كه یکی از شركاء بدالئلی انحالل شركت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دالئل را موجّه 

 دانسته و حکم بانحالل بدهد.

 .۱۳۷د( در صورت فسخ یکی از شركاء مطابق ماده 

 .۱۳۸کستگی یکی از شركاء مطابق ماده هـ( در صورت ورش

 .۱۴۰و  ۱۳۹و( در صورت فوت یا محجوریت یکی از شركاء مطابق مواد 

تواند در مورد بند )ج( هر گاه دالئل انحالل منحصراً مربوط بشریک یا شركاء معینی باشد محکمه می -تبصره 

 معین را بدهد.انحالل حکم اخراج آن شریک یا شركاي بتقاضاي سایر شركاء بجاي 

فسخ شركت در صورتی ممکن است كه در اساسنامه این حق از شركاء سلب نشده و ناشی از قصد  - ۱۳۷ماده 

 شش ماه قبل از فسخ كتباً بشركاء اعالم شود. تقاضاي فسخ باید -اضرار نباشد 

سبه سالیانه بعمل اگر موافق اساسنامه باید سال بسال بحساب شركت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محا

 آید.می

گیرد كه مدیر تصفیه كتباً تقاضاي در مورد ورشکستگی یکی از شركاء انحالل وقتی صورت می  - ۱۳۸ماده 

مزبور ششماه گذشته و شركت مدیر تصفیه را از تقاضاي انحالل منصرف انحالل شركت را نموده و از تقاضاي 

 نکرده باشد.

مقام متوفی خواهد ی از شركاء بقاءِ شركت موقوف برضایت سایر شركاء و قائم در صورت فوت یک - ۱۳۹ماده 

مقام متوفی باید در مدت یکماه از تاریخ فوت تصمیم نموده باشند قائم اگر سایر شركاء ببقاءِ شركت  -بود 

وفی رضایت خود را مقام مترضایت یا عدم رضایت خود را راجع ببقاءِ شركت كتباً اعالم نماید در صورتیکه قائم 

اعالم نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعالم عدم 

 رضایت در منافع حاصله در مدت مذكور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

 سکوت تا انقضاي یکماه در حکم اعالم رضایت است.

 حجوریت یکی از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.در مورد م - ۱۴۰ماده 

 در شركت مختلط غیر سهامی -مبحث چهارم 
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تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا  شركت مختلط غیرسهامی شركتی است كه براي امور - ۱۴۱ماده 

 م تشکیل می شود.نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهاچند نفر شریک ضامن و یک یا چند 

شریک با مسئولیت  -شریک ضامن مسئول كلیه قروضی است كه ممکن است عالوه بر دارائی شركت پیدا شود 

 فقط تا میزان سرمایۀ است كه در شركت گذارده و یا بایستی بگذارد.محدود كسی است كه مسئولیت او

 ركاءِ ضامن قید شود.شركت مختلط( و الاقل اسم یکی از شدر اسم شركت باید عبارت )

 روابط بین شركاء با رعایت مقررات ذیل تابع شركتنامه خواهد بود. - ۱۴۲ماده 

هر یک از شركاءِ با مسئولیت محدود كه اسمش جزءِ اسم شركت باشد در مقابل طلبکاران شركت  - ۱۴۳ماده 

  شریک ضامن محسوب خواهد شد.

 .است اثربی ثالث اشخاص مقابل در باشد شده ادهد شركاء بین ترتیب این برخالف كه قراري هر

اداره شركت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شركاي ضامن و حدود اختیارات آنها همان است  - ۱۴۴ماده 

 مقرر است. كه در مورد شركاءِ شركت تضامنی

نه اداره امور شركت از شریک با مسئولیت محدود نه بعنوان شریک حق اداره كردن شركت را دارد  - ۱۴۵ماده 

 وظایف او است.

در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در  -اگر شریک با مسئولیت محدود معاملۀ براي شركت كند  - ۱۴۶ماده 

ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح كرده باشد معامله را بسمت وكالت از مقابل طرف معامله حکم شریک 

 طرف شركت انجام میدهد.

هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و میتواند از روي دفاتر اسناد  - ۱۴۷ده ما

 بوضعیت مالی شركت صورت خالصه ترتیب دهد.شركت براي اطالع شخص خود راجع 

 هر قراردادي كه بین شركاء برخالف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

تواند بدون رضایت سایر شركاء شخص ثالثی را با انتقال تمام  یک با مسئولیت محدود نمیهیچ شر - ۱۴۸ماده 

 داخل در شركت كند.الشركه خود باو  یا قسمتی از سهم
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اگر یک یا چند نفر از شركاء با مسئولیت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سایرین كالً یا  - ۱۴۹ماده 

شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتیش در امور شركت  نمایندبعضاً بشخص ثالثی واگذار 

 را خواهد داشت.

در مورد تعهداتی كه شركت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شریک  - ۱۵۰ماده 

د كه اشخاص مزبور اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نمای با مسئولیت محدود در مقابل

 اند.از محدود بودن مسئولیت او اطالع داشته

 شریک ضامن را وقتی میتوان شخصاً براي قروض شركت تعقیب نمود كه شركت منحل شده باشد. - ۱۵۱ماده 

هر گاه شركت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا  - ۱۵۲ماده 

نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شركت حق دارند  الشركه خود را مقسمتی از سه

مسئولت ]مسئولیت[ محدود الشركه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با  معادل آنچه كه از بابت سهم

 اقامه دعوي نمایند. اگر شركت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

اگر در نتیجه قرارداد با شركاءِ ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شركت شریک با مسئولیت  - ۱۵۳ماده 

ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام كه به ثبت نرسیده و بر طبق الشركه خود كه به  محدود از سهم

نبوده و طلبکاران مزبور ن شركت معتبرها منتشر نشده است در مقابل طلبکارامقررات راجعه به نشر شركت

میتوانند براي تعهداتی كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تأدیه همان 

 شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.سرمایه اولیه 

ب كسر سرمایه او در شركت بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی كه موج - ۱۵۴ماده 

 نشود.

الشركه شریک با مسئولیت محدود كسر شد مادام كه این كمبود جبران  اگر در نتیجه ضررهاي وارده سهم

 نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو ممنوع است.

هر گاه وجهی برخالف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول 

 حسن نیت و باعتبار بیالن مرتبی وجهی گرفته باشد.عهدات شركت است مگر در موردیکه با ت
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هر كس بعنوان شریک با مسئولیت محدود در شركت مختلط غیر سهامی موجودي داخل شود تا  - ۱۵۵ماده 

ت عوض قروضی خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركالشركه خود مسئول معادل سهم

  شده یا نشده باشد.

 .بود خواهد یکن لم كان ثالث اشخاص مقابل در باشد ترتیب این برخالف كه شرطی هر

اگر شركت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شركت بین طلبکاران خود شركت تقسیم شده  - ۱۵۶ماده 

ا مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شركت الشركه شركاء ب سهم -حقی ندارند  و طلبکاران شخصی شركاء در آن

 محسوب است.

اگر دارائی شركت براي تأدیه تمام قروض آن كافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را  - ۱۵۷ماده 

شركاءِ ضامن وصول كنند در این صورت بین طلبکاران شركت و طلبکاران  از دارائی شخصی تمام یا هر یک از

 ضامن تفاوتی نخواهد بود.شخصی شركاءِ 

در صورت ورشکستگی یکی از شركاء با مسئولیت محدود خود شركت یا طلبکاران آن با طلبکاران  - ۱۵۸ماده 

 خواهند بود.الحقوق  شخصی شریک مزبور متساوي

 الرعایه است.هاي مختلط غیر سهامی نیز الزمدر شركت ۱۳۰و  ۱۲۹مقررات مواد  - ۱۵۹ماده 

اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر  - ۱۶۰ماده 

 است. تابع مقررات راجع بشركتهاي تضامنی

هاي مختلط غیر سهامی نیز جاري در مورد شركت ۱۴۰و  ۱۳۹ - ۱۳۸ - ۱۳۷ - ۱۳۶مقررات مواد  - ۱۶۱ماده 

  است.

 .نمیشود شركت انحالل موجب محدود مسئولیت با شركاءِ یا شریک یورشکستگ یا محجوریت یا مرگ

 شركت مختلط سهامی -مبحث پنجم 

شركت مختلط سهامی شركتی است كه در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شركاءِ سهامی و یک  - ۱۶۲ماده 

 میشود. یا چند نفر شریک ضامن تشکیل

القیمه در آمده و مسئولیت ورت سهام یا قطعات سهام متساويشركاء سهامی كسانی هستند كه سرمایه آنها بص
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 شركت دارند.آنها تا میزان همان سرمایۀ است كه در 

شریک ضامن كسی است كه سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول كلیه قروضی است كه ممکن است 

نها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با صورت تعدّد شریک ضامن مسئولیت آعالوه بر دارائی شركت پیدا شود در 

 یکدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود.

 شركت مختلط( و الاقل اسم یکی از شركاءِ ضامن قید شود.در اسم شركت باید عبارت ) - ۱۶۳ماده 

 مدیریت شركت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شركاءِ ضامن است. - ۱۶۴ماده 

ر یک از شركت هاي مختلط سهامی هیئت نظاري الاقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار در ه - ۱۶۵ماده 

بالفاصله بعد از تشکیل قطعی شركت و قبل از هر اقدامی در امور میشود و این هیئت را مجمع عمومی شركاء 

صورت میشود در هر شركت معین میکند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید 

 اولین هیئت نظار براي یکسال انتخاب خواهد شد.

اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بالفاصله تحقیق كرده و اطمینان حاصل كند كه تمام  - ۱۶۶ماده 

 .است شده رعایت قانون این ۵۰و  ۴۱ - ۳۹ - ۳۸ - ۲۹ - ۲۸مقررات مواد 

اداري و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از  اعضاءِ هیئت نظار از جهت اعمال - ۱۶۷ماده 

 قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند. آنها در انجام مأموریت خود بر طبق

ساله راپورتی اعضاءِ هیئت نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق در آورده همه  - ۱۶۸ماده 

ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور تنظیم صورت دارائی بی مع عمومی میدهند و هر گاه در بمج

 دالئل خود را بیان میکنند.ذكر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت در تقسیم منافع داشته باشند 

دعوت نماید و با موافقت رأي مجمع مزبور  هیئت نظار میتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومی - ۱۶۹ماده 

 را منحل كند.شركت ۱۸۱بر طبق فقره )ب( ماده 

خود یا نماینده او( در مركز تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند ) - ۱۷۰ماده 

 حاضر كند.بیالن و صورت دارائی و راپورت هیئت نظار اطالع  اصلی شركت حاضر شده از صورت

 .۱۳۸ورشکستگی هیچیک از شركاءِ ضامن موجب انحالل شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده  - ۱۷۱ماده 
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 در مورد شركت مختلط سهامی و شركاءِ ضامن آن جاري است. ۱۳۴و  ۱۲۴حکم مواد  - ۱۷۲ماده 

ام خود را نپرداخته هر گاه شركت مختلط سهامی ورشکست شود شركاءِ سهامی تمام قیمت سه - ۱۷۳ماده 

 آنها باقی است وصول میکند. باشند مدیر تصفیه آنچه را كه بر عهده

اگر شركت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شركت میتواند بهر یک از  - ۱۷۴ماده 

شریک طلب سهام خود مدیون شركت است رجوع كرده در حدود بدهی آن شركاءِ سهامی كه از بابت قیمت 

طلب خود حق رجوع بهیچیک از  خود را مطالبه نماید مادام كه شركت منحل نشده طلبکاران براي وصول

 شركاءِ سهامی ندارند.

اگر شركت مختلط ورشکست شد تا قروض شركت از دارائی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی  - ۱۷۵ماده 

 ندارند. شركاءِ ضامن حقی به دارائی شركت

 شامل شركتهاي مختلط سهامی است. ۵۰و  ۴۱ - ۳۹ - ۳۸ - ۲۹ - ۲۸مفاد مواد  - ۱۷۶ماده 

تشکیل شود باطل است لیکن  ۵۰و  ۳۹ - ۲۹ - ۲۸هر شركت مختلط سهامی كه برخالف مواد  - ۱۷۷ماده 

 خارج باین بطالن استناد نمایند. توانند در مقابل اشخاص شركاء نمی

 رفتار خواهد شد. ۱۰۱ب ماده قبل محکوم به بطالن شود مطابق ماده هر گاه شركت بر حس - ۱۷۸ماده 

 .شود رعایت باید نیز مختلط هاي شركت مورد در قانون این ۸۷ - ۸۶ - ۸۵ - ۸۴مفاد مواد  - ۱۷۹ماده 

 .است الرعایهالزم نیز مختلط شركت مورد در قانون این ۹۲و  ۹۱ - ۹۰ - ۸۹مفاد مواد  - ۱۸۰ماده 

  شركت مختلط در موارد ذیل منحل میشود: - ۱۸۱ماده 

  .۹۳ماده  ۳ - ۲ - ۱ فقرات مورد در( الف

  حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی كه در اساسنامه این حق براي مجمع مذكور تصریح شده باشد. بر( ب

  .ضامن شركاءِ رضایت و عمومی مجمع تصمیم حسب بر( ج

 اساسنامه در موارد این در شركت انحالل اینکه بر مشروط ضامن ءِشركا از یکی محجوریت یا فوت صورت در( د

  .باشد شده تصریح

 جاري است. ۷۲رد فقرات )ب( و )ج( حکم ماده مو در
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هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومی حق تصمیم بانحالل معین نشده و بین مجمع عمومی و  - ۱۸۲ماده 

نشود و محکمه دالئل طرفداران انحالل را موجّه ببیند حکم بانحالل حاصل  شركاءِ ضامن راجع بانحالل موافقت

بدالئلی انحالل شركت را از محکمه  خواهد داد. همین حکم در موردي نیز جاري است كه یکی از شركاءِ ضامن

 تقاضا نموده و محکمه آن دالئل را موجّه ببیند.

 شركت نسبی -مبحث ششم 

تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر  ت كه براي امورشركت نسبی شركتی اس - ۱۸۳ماده 

 ایست كه در شركت گذاشته.تشکیل و مسئولیت هر یک از شركاء بنسبت سرمایه

در  -شركت نسبی( و الاقل اسم یکنفر از شركاء باید ذكر شود در اسم شركت نسبی عبارت ) - ۱۸۴ماده 

م شركاء نباشد بعد از اسم شریک یا شركائی كه ذكر شده عبارتی تما صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی

 و برادران( ضروري است.و شركاء( )از قبیل )

 الرعایه است.در مورد شركت نسبی نیز الزم ۱۲۳ - ۱۲۲ - ۱۲۱ - ۱۲۰ - ۱۱۹ - ۱۱۸دستور ماده  - ۱۸۵ماده 

كافی نباشد هر یک از شركاء بنسبت  اگر دارائی شركت نسبی براي تأدیه تمام قروض شركت - ۱۸۶ماده 

 قروض شركت است.سرمایۀ كه در شركت داشته مسئول تأدیه 

مادام كه شركت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شركت بعمل آید فقط پس از  - ۱۸۷ماده 

 ماده فوق بفرد فرد شركاء مراجعه كنند.توانند با رعایتانحالل طلبکاران می

هر كس بعنوان شریک ضامن در شركت نسبی موجودي داخل شود بنسبت سرمایۀ كه در شركت  - ۱۸۸ماده 

خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شركت تغییري داده میگذارد مسئول قروضی هم

  شده یا نشده باشد.

 قرار شركاء برخالف این ترتیب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.

در شركت  ۱۳۶تا  ۱۲۷جز مسئولیت شركاء كه بنسبت سرمایه آنها است( و مواد ) ۱۲۶مفاد ماده  - ۱۸۹ماده 

 هاي نسبی نیز جاري است.



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 86

  مبحث هفتم

 مصرف و تولید تعاونی هايشركت

 شركت تعاونی تولید شركتی است كه بین عدۀ از ارباب حرف تشکیل میشود و شركاء مشاغل خود - ۱۹۰ماده 

 اجناس بکار میبرند.را براي تولید و فروش اشیاء یا 

اگر در شركت تولید یک عده از شركاء در خدمت دائمی شركت نبوده یا از اهل حرفۀ كه موضوع  - ۱۹۱ماده 

كننده شركت باید از شركائی انتخاب شوند كه حرفه آن ثلث اعضاءِ اداره عملیات شركت است نباشند الاقل دو 

 عملیات شركت است.ها موضوع 

  شركت تعاونی مصرف شركتی است كه براي مقاصد ذیل تشکیل میشود: - ۱۹۲ماده 

فروش اجناس الزمه براي مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شركاء ایجاد كرده یا خریده  - ۱

  باشند.

 تقسیم نفع و ضرر بین شركاء بنسبت خرید هر یک از آنها. - ۲

شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شركت سهامی یا بر طبق مقررات  - ۱۹۳ماده 

 ۳۳ - ۳۲ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد مخصوصی كه با تراضی شركاء 

 الرعایه است.الزم

سهامی تشکیل شود حداقل سهام  در صورتیکه شركت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شركت - ۱۹۴ماده 

 و هیچیک از شركاء نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رأي داشته باشد.یا قطعات سهام ده راال خواهد بود 

  فصل دوم

 هاشركتنامه نشر و شركتها بثبت راجعه مقررات در

 .است شركتها ثبت قانون تمقررا جمیع تابع و الزامی ثبت كلیه شركتهاي مذكور در اینقانون - ۱۹۵ماده 

 اسناد و نوشتجاتی كه براي بثبت رسانیدن شركت الزم است در نظامنامه وزارتعدلیه معین میشود. - ۱۹۶ماده 

در ظرف ماه اول تشکیل هر شركت خالصه شركتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه  - ۱۹۷ماده 

 اعالن خواهد شد.
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م رعایت دستور دو ماده فوق بطالن عملیات شركت اعالم شد هیچیک از شركاء اگر بعلت عد - ۱۹۸ماده 

 اند عذر قرار دهند.اشخاص ثالثی كه با آنها معامله كرده نمیتوانند این بطالن را در مقابل

باید بقسمیکه در  ۱۹۷و  ۱۹۵هر گاه شركت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد  - ۱۹۹ماده 

 هر حوزه جداگانه انجام گردد.وزارت عدلیه معین میشود در  نظامنامه

در هر موقع كه تصمیماتی براي تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زائد بر مدت مقرر یا  - ۲۰۰ماده 

انحالل بواسطه انقضاي مدت شركت صورت میگیرد( و تعیین كیفیت تفریغ حتی در مواردیکه انحالل شركت )

و  ۱۹۵شركت اتخاذ شود مقررات مواد تبدیل شركاء یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم  حساب یا

 اتخاذ قانون این ۷۹الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی كه نسبت بمورد معین در ماده الزم ۱۹۷

 میشود رعایت خواهد شد.

اعالنات و نشریات و غیره كه بطور خطی یا چاپی از طرف حسابها و در هر گونه اسناد و صورت  - ۲۰۱ماده 

 گردد ذكر باید صریحاً شركت سرمایه میشود صادر تعاونی شركتهاي باستثناي قانون شركت هاي مذكور در این

شركت متخلف بجزاي  -معین شود  پرداخته شده نیز باید صریحاً كه قسمتی نشده پرداخته سرمایه تمام اگر و

 ت تا سه هزار رال محکوم خواهد شد.نقدي از دویس

 و اسناد مورد در دارند شركتهاي خارجی نیز كه بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت -تبصره 

 ات این ماده خواهند بود.مقرر مشمول ایران در خود نشریات و اعالنات و حسابهاصورت

  فصل سوم

 شركتها امور تصفیه در

فیه امور شركتها پس از انحالل موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی كه تابع تص - ۲۰۲ماده 

 مقررات مربوط بورشکستگی است.

در شركت هاي تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شركت  - ۲۰۳ماده 

 یا از بین خود براي تصفیه معین نمایند. اشخاص دیگري را از خارجاست مگر آنکه شركاءِ ضامن 
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اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص براي تصفیه تقاضا شد و سایر  - ۲۰۴ماده 

 محکمه بدایت اشخاصی را براي تصفیه معین خواهد كرد.شركاءِ ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند 

ن شركت براي تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره در هر مورد كه اشخاصی غیر از مدیرا - ۲۰۵ماده 

 ثبت اسناد ثبت و اعالن گردد.

سهامی و غیر سهامی( شركاءِ غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر براي در شركتهاي مختلط ) - ۲۰۶ماده 

 نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

ي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارها - ۲۰۷ماده 

 .۲۱۲و  ۲۱۱ - ۲۱۰ - ۲۰۹ - ۲۰۸در مواد دارائی شركت است بترتیب مقرر

 اگر براي اجراي تعهدات شركت معامالت جدیدي الزم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. - ۲۰۸ماده 

 یل از طرف شركت محاكمه كنند.متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا بتوسط وك - ۲۰۹ماده 

 -متصدي تصفیه وقتی حق اصالح و تعیین حکم دارد كه شركاءِ ضامن باو اجازه داده باشند  - ۲۱۰ماده 

 .است مستثنی اینقاعده از است اجباري حکمیت قانون مواردي كه بحکم

موقت بین شركاء تقسیم  آن قسمت از دارائی شركت كه در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور - ۲۱۱ماده 

معادل قروضی كه هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی میشود ولی متصدیان تصفیه باید 

 كه در حساب بین شركاء مورد اختالف است موضوع نمایند.

عین میکنند متصدیان تصفیه حساب شركاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شركاء را از نفع و ضرر م - ۲۱۲ماده 

 شود.رفع اختالف در تقسیم بمحکمه بدایت رجوع می -

در شركتهاي سهامی و شركتهاي با مسئولیت محدود و شركتهاي تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران  - ۲۱۳ماده 

 اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگري مقرر داشته باشد.شركت است مگر آنکه اساسنامه یا 

و اختیارات متصدیان تصفیه در شركت سهامی و شركتهاي با مسئولیت محدود و تعاونی وظیفه  - ۲۱۴ماده 

شده با این تفاوت كه حق اصالح و تعیین حکم براي متصدیان تصفیه این مقرر ۲۰۷بترتیبی است كه در ماده 



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 89

ن حق را بآنها اساسنامه یا مجمع عمومی ای باستثناي مورد حکمیت اجباري( فقط وقتی خواهد بود كهشركتها )

 داده باشد.

تقسیم دارائی شركتهاي مذكور در ماده فوق بین شركاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از  - ۲۱۵ماده 

سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعالن و یکسال از تاریخ انتشار ختم آن ممکن نیست مگر آن كه قبال ً

 اولین اعالن در مجله گذشته باشد.

تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد كه بطلب خود  - ۲۱۶اده م

 اند.نرسیده

دفاتر هر شركتی كه منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده  - ۲۱۷ماده 

 سال محفوظ خواهد ماند.

در اساسنامه خود براي تصفیه ترتیب دیگري مقرر دارد ولی در هر حال آن  هر شركتی مجاز است - ۲۱۸ماده 

 باشد. ۲۱۱و قسمت اخیر ماده  ۲۱۷ - ۲۱۶ - ۲۱۵ - ۲۱۰ - ۲۰۹ ۲۰۸- - ۲۰۷مقررات نباید مخالف مواد 

 مقررات مختلفه -فصل چهارم 

در ا راجع بمعامالت شركت )مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر علیه شركاء یا وراث آنه - ۲۱۹ماده 

 .است پنجسال( داده قرار مسئول را آنها ورّاث یا شركاء قانون مواردیکه

 بثبت ثبت اداره در شركت از او اخراج یا شریک گیري كناره یا شركت انحالل كه است روزي زمان مرور مبداءِ

 شد.با شده اعالن رسمی مجله در و رسیده

ت و اعالن قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع می شود كه طلبکار در صورتی كه طلب پس از ثب

 حق مطالبه پیدا كرده.

 آن براي تري طوالنی زمان مرور تري بوده یا بموجب اینقانوندعوائی كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه  -تبصره 

 ستثنی است.م ماده این مقررات از شده معین

تجارتی خود را  كت ایرانی كه فعالً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامورهر شر - ۲۲۰ماده 

در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننماید  قانون اینبصورت یکی از شركتهاي مذكور در
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 اجرا میگردد. شركت تضامنی محسوب شده و احکام راجع بشركتهاي تضامنی در مورد آن

 خرداد مصوب شركتها ثبت قانون طبق بر كه خارجی شركت هر و قانون تجارتی ایرانی مذكور در این ر شركته

حسابها و اعالنات و نشریات خطی یا چاپی خود در  كلیه اسناد و صورتمکلف بثبت است باید در ۱۳۱۰ ماه

وم بجزاي نقدي از دویست تا دو هزار ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و اال محک

 شده. مقرر ثبت عدم براي شركتها ثبت قانون این مجازات عالوه بر مجازاتی است كه در -رالر خواهد شد 

اگر شركت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت یا تصمیم مجمع  - ۲۲۱ماده 

شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی كه به آنها تعلق یه عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تأد

 را استرداد نماید.تواند منافع تأدیه شده  گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی

تأدیه  تواند در اساسنامه خود قید كند كه سرمایه اولیه خود را بوسیله تجارتی می هر شركت - ۲۲۲ماده 

 شریک جدید زیاد كرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. اقساط بعدي از طرف شركاء یا قبول

 توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می شود. در اساسنامه حداقلی كه تا آن میزان می

 .كمتر از عشر سرمایه اولیه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است

  باب چهارم

 چک - طلبفته - برات

 برات -فصل اول 

 صورت برات -مبحث اول 

 دهنده باید داراي شرایط ذیل باشد: برات عالوه بر امضاء یا مهر برات - ۲۲۳ماده 

 برات( در روي ورقه.( قید كلمه )۱

 روز و ماه و سال(( تاریخ تحریر )۲

 .( اسم شخصی كه باید برات را تأدیه كند۳

 ( تعیین مبلغ برات.۴

 ( تاریخ تأدیه وجه برات.۵

 علیه باشد یا محل دیگر.( مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال ۶
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 كرد او پرداخته می شود.( اسم شخصی كه برات در وجه یا حواله ۷

 ( تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.۸

 دهنده.كرد خود برات كرد شخص دیگر باشد یا بحواله  ممکن است بحواله برات - ۲۲۴ماده 

 تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. - ۲۲۵ماده 

اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر 

 بین آنها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است.وشته شده و مبلغ با حروف و رقم هر دو ن

ماده  ۸و  ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات  - ۲۲۶ماده 

 تجارتی نخواهد بود. راجعه به بروات نباشد مشمول مقررات ۲۲۳

 ص دیگري صادر شود.برات ممکن است بدستور و حساب شخ - ۲۲۷ماده 

 در قبول و نکول -مبحث دوم 

 قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود. - ۲۲۸ماده 

اگر قبولی بدون تاریخ  -در صورتیکه برات بوعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد 

 حساب می شود.نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت 

علیه در برات نوشته امضاء یا مهر كند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً هر عبارتی كه محال - ۲۲۹ماده 

 عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.

 اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزءِ از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.

 تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.علیه بدون در صورتیکه محال

 كننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید.قبول - ۲۳۰ماده 

 كننده حق نکول ندارد.قبول - ۲۳۱ماده 

رات باید براي بقیه ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده ب - ۲۳۲ماده 

 اعتراض نماید.
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كننده شود ولی معهذا قبولاگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می - ۲۳۳ماده 

 مسئول پرداخت وجه برات است. بشرط در حدود شرطی كه نوشته

ه شود تصریح بمکان تأدیه كننده باید تأدیدر قبولی براتی كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول - ۲۳۴ماده 

 ضروري است.

 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود. ۲۴برات باید بمحض ارائه یا منتهی در ظرف  - ۲۳۵ماده 

تصدیقنامه مزبور موسوم  -نکول برات باید بموجب تصدیقنامۀ كه رسماً تنظیم میشود محقق گردد  - ۲۳۶ماده 

 نکول. پروتست(است باعتراض )

یه وجه دهنده بتقاضاي دارنده برات باید ضامنی براي تأد پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات - ۲۳۷اده م

اگر باشد( فوراً تأدیه را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی ) آن در سر وعده بدهند یا وجه برات

 نمایند.

ه ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده اگر بر علیه كسی كه براتی قبول كرد - ۲۳۸ماده 

كننده تقاضا تواند از قبول  هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است میبراتی نیز كه همان شخص قبول كرده ولی 

 كند. نماید كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آنرا بنحو دیگري تضمین

 در قبولی شخص ثالث -مبحث سوم 

دهنده یا یکی از  هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی میتواند آنرا بنام برات - ۲۳۹ماده 

 .برسد او بامضاءِ شده قید اعتراضنامه در باید ثالث شخص قبولی –ظهرنویسها قبول كند 

راي دارنده برات از نکول آن در بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده كلیه حقوقی كه ب - ۲۴۰ماده 

 حاصل میشود محفوظ خواهد بود.ها دهنده و ظهرنویسمقابل برات

 در وعده برات -مبحث چهارم 

برات ممکن است برؤیت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا بوعده  - ۲۴۱ماده 

 ممکن است پرداخت بروز معینی موكول شده باشد. -برات  از تاریخیک یا چند روز یا یک یا چند ماه 
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 وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.هر گاه برات بی  - ۲۴۲ماده 

موعد پرداخت براتی كه یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا  - ۲۴۳ماده 

 میشود.تاریخ اعتراضنامه نکول معین 

 اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف كرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود. - ۲۴۴ماده 

 تجارتی نیز رعایت خواهد شد. همین قاعده در مورد سایر اوراق -تبصره 

 ظهرنویسی -مبحث پنجم 

 آید.انتقال برات بوسیله ظهرنویسی بعمل می - ۲۴۵ماده 

ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم كسی كه برات  -امضاءِ ظهرنویس برسد  ظهرنویسی باید به - ۲۴۶ماده 

 باو انتقال داده میشود قید گردد.

ظهرنویسی حاكی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وكالت در وصول را قید نموده باشد كه  - ۲۴۷ماده 

االقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي ل ولدينشده ولی دارنده برات حق وصودر این صورت انتقال برات واقع 

 شده باشد. وصول خواهد داشت. جز در مواردیکه خالف این در برات تصریح

 هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید كند مزوّر شناخته میشود. - ۲۴۸ماده 

 مسئولیت -مبحث ششم 

ده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی كسیکه برات را قبول كر -دهنده برات - ۲۴۹ماده 

 دارند.

تواند بهر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً یا بچند نفر یا بتمام آنها  دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می

 مجتمعاً رجوع نماید.

 بل خود دارد.دهنده و ظهرنویسهاي ماق همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات

 اقامه –اقامه دعوي بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست 

 .كند رعایت تاریخ حیث از را ظهرنویسی ترتیب نیست ملزم دعوي كننده
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ضامنی دارد كه از ا كرده فقط با كسی مسئولیت تر ظهرنویسی یا علیه محال یا دهنده برات ضمانت كه ضامنی

 او ضمانت نموده است.

حساب هر یک از مسئولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت - ۲۵۰ماده 

 بپردازد موكول كند.قانونی كه باید  متفرعات و مخارج

تواند در هر یک از غرما یا در  هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می - ۲۵۱ماده 

قانونی( داخل شود تا اینکه طلب خود را  وجه برات و متفرعات و مخارجتمام غرما براي وصول تمام طلب خود )

وجهی كه بصاحب چنین طلب تواند براي  مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمی -كامالً وصول نماید 

ر رجوع نماید مگر در صورتی كه مجموع وجوهی كه از دارائی تمام پرداخته میشود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگ

یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می

ها جزءِ دارائی ورشکستگان محسوب گردد كه بسایر ورشکسته -اند پرداختهتعهد تا میزان وجهی كه هر كدام 

 رجوع دارند.حق 

مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفري نیز كه براي پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی  -تبصره 

 داشته باشند مرعی خواهد بود.

 در پرداخت -مبحث هفتم 

 آید.پرداخت برات با نوع پولی كه در آن معین شده بعمل می - ۲۵۲ماده 

دهنده یا كسی كه برات را باو منتقل كرده است پولی غیر از آن نوع كه در رات اگر دارنده برات به ب - ۲۵۳ماده 

در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات معین شده است بدهد و آن برات 

رات معین شده مطالبه كند بدهنده نوع پولی را كه داده یا نوع پولی كه در برات میتواند از دهنده برات یا انتقال 

 ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی كه در برات معین شده قابل مطالبه نیست.

 برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود. - ۲۵۴ماده 

ر روز رؤیت در برواتی كه بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی كه بوعده از تاریخ صدو - ۲۵۵ماده 

 است حساب نخواهد شد.
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شخصی كه وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی كه نسبت بوجه برات حقی  - ۲۵۶ماده 

 دارند مسئول است.

اگر دارنده برات به كسی كه قبولی نوشته مهلتی براي پرداخت بدهد به ظهرنویسهاي ماقبل خود و  - ۲۵۷ماده 

 اند حق رجوع نخواهد داشت.رضایت نداده وردهنده كه بمهلت مزب برات

قانوناً  الذمه محسوب میشود مگر آنکه وجه براتپردازد بريشخصی كه در سر وعده وجه برات را می - ۲۵۸ماده 

 در نزد او توقیف شده باشد.

رتیکه در پرداخت وجه برات ممکن است بموجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صو - ۲۵۹ماده 

 پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.روي آن نسخه قید شده باشد كه 

شخصی كه وجه برات را بر حسب نسخۀ بپردازد كه در روي آن قبولی نوشته نشده در مقابل  - ۲۶۰ماده 

 مسئول پرداخت وجه آن است. شخصی كه نسخه قبولی شده را دارد

تواند وصول وجه آن را بر حسب در صورت گم شدن براتی كه هنوز قبول نشده است صاحب آن می - ۲۶۱ماده 

 تقاضا كند.نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ

هاي اگر نسخه مفقود نسخۀ باشد كه قبولی در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه - ۲۶۲ماده 

 آید.ادن ضامن بعمل میاز ددیگر فقط بموجب امر محکمه پس

اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی  -اگر شخصی كه برات را گم كرده  - ۲۶۳ماده 

پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه  یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید

 كند. آنرا بموجب امر محکمه مطالبه

بعمل آمده است از تأدیه وجه برات  ۲۶۳و  ۲۶۲ - ۲۶۱اگر با وجود تقاضائی كه در مورد مواد  - ۲۶۴ماده 

 میتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.امتناع شود صاحب برات مفقود 

وعده برات تنظیم شده و در مواعد  ساعت از تاریخ ۲۴اعتراضنامه مذكور در ماده فوق باید در ظرف  - ۲۶۵ماده 

 .گردد ابالغ ظهرنویسها و دهنده برات به است شده معین اعتراضنامه ابالغ براي قانون و بترتیبی كه در این
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صاحب برات مفقود براي تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی كه بالفاصله قبل از او بوده است  - ۲۶۶ماده 

است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی ملزم ظهرنویس مزبور  -رجوع نماید 

مخارج  -دهنده برسد بدهد تا به برات  كند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس ماقبل خود

 این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.

ول تأدیه وجه برات و خساراتی است كه بر صاحب برات مفقود ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئ

 وارد شده است.

( مدتی براي ضمانت خود معین نکرده ۲۶۳و  ۲۶۲رجوع بمواد در صورتی كه ضامن برات مفقود ) - ۲۶۷ماده 

ر از هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوي نشده باشد دیگباشد مدت ضمان سه سال است و

 این حیث دعوي بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.

شوند و دارنده دهنده و ظهرنویسها بري می اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات  - ۲۶۸ماده 

 اعتراض كند.تواند  برات فقط نسبت به بقیه می

 براي تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. توانند بدون رضایت صاحب براتمحاكم نمی - ۲۶۹ماده 

 تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث -مبحث هشتم 

دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را  هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات - ۲۷۰ماده 

 ود.پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شدخالت شخص ثالث و  -كارسازي نماید 

 شخص ثالثی كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. - ۲۷۱ماده 

شوند و الذمه می دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بري اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات - ۲۷۲ماده 

 اند.الذمه او بري ظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهاي بعد ازاگر پرداخت وجه از طرف یکی از 

اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات براي پرداخت وجه حاضر شوند  - ۲۷۳ماده 

اگر  -الذمه میکند از طرف او عده زیادتري از مسئولین را بريپیشنهاد آن كس پذیرفته است كه تأدیه وجه 

 دارد.شود بر هر شخص ثالثی ترجیح علیه پس از اعتراض براي تأدیه وجه حاضر خود محال

 حقوق و وظایف دارنده برات -مبحث نهم 
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نسبت به برواتی كه وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در  - ۲۷۴ماده 

یکسال از تاریخ برات خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف ایران صادر شده باشد یا در

علیه رسانیده است دهندۀ كه وجه برات را بمحالمطالبه نماید و اال حق رجوع بظهرنویسها و همچنین ببرات

 نخواهد داشت.

اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه براي تقاضاي قبولی مدت بیشتر یا  - ۲۷۵ماده 

باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و اال حق رجوع بظهرنویسها  نده براتكمتري مقرر شده باشد دار

 علیه رسانیده است نخواهد داشت.دهندۀ كه وجه برات را بمحالو برات

اگر ظهرنویسی براي تقاضاي قبولی مدتی معین كرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضاي  - ۲۷۶ماده 

 ظهرنویس نمیتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده كند. اال در مقابل آن قبولی نماید و

هر گاه دارنده برات برؤیت یا بوعده كه در یکی از شهرهاي ایران صادر و باید در ممالک خارجه  - ۲۷۷ماده 

مطابق مقررات همان فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد 

 مواد حق او ساقط خواهد شد.

دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگري مقرر مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بین دارنده برات و برات - ۲۷۸ماده 

 گردد.

 دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه كند. - ۲۷۹ماده 

در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشتۀ كه اعتراض عدم تأدیه امتناع از تأدیه وجه برات باید  - ۲۸۰ماده 

 نامیده میشود معلوم گردد.

 اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد. - ۲۸۱ماده 

 علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنینه فوت محال - ۲۸۲ماده 

 نخواهد كرد.

كننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقی  در صورتیکه قبول - ۲۸۳ماده 

 است.
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دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه  - ۲۸۴ماده 

 شی دو قبضه بکسی كه برات را باو واگذار نموده اطالع دهد.مراسله سفار را بوسیله اظهارنامه رسمی یا

نامه فوق آنرا بهمان وسیله  هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطالع - ۲۸۵ماده 

 بظهرنویس سابق خود اطالع دهد.

پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی اگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم  - ۲۸۶ماده 

 استفاده كند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوي نماید.براي او مقرر داشته ۲۴۹كه ماده 

علیه خارج از محلی باشد كه وجه برات باید در آنجا پرداخته شود براي هر هر گاه محل اقامت مدعی -تبصره 

 شد.شش فرسخ یکروز اضافه خواهد

هاي دهنده و یا ظهرنویسدر مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوي بر علیه برات - ۲۸۷ماده 

 اعتراض باید بعمل آید.مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ

دي باو داده شده استفاده نماید باید در مواع ۲۴۹هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی كه در ماده  - ۲۸۸ماده 

است اقامه دعوي كند و نسبت باو موعد از فرداي ابالغ احضاریه محکمه مقرر ۲۸۷و  ۲۸۶كه بموجب مواد 

باشد تأدیه نماید از فرداي روز تأدیه  محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوي شده

 محسوب خواهد شد.

مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوي هر یک پس از انقضاءِ مواعد مقرره در  - ۲۸۹ماده 

 محکمه پذیرفته نخواهد شد.از ظهرنویسها بر ید سابق خود در 

دهنده نیز پذیرفته پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنویسهاي برات بر علیه برات - ۲۹۰ماده 

علیه رسانیده و در اینصورت د در سر وعده وجه برات را بمحالنمای دهنده ثابتنمیشود مشروط بر اینکه برات

 علیه خواهد داشت.دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال

اگر پس از انقضاءِ موعدي كه براي اعتراض و ابالغ اعتراضنامه یا براي اقامه دعوي مقرر است  - ۲۹۱ماده 

علیه ان دیگر وجهی را كه براي تأدیه برات بمحالدهنده یا هر یک از ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوبرات
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كننده  داشت كه بر علیه دریافترسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخالف مقررات دو ماده قبل حق خواهد

 وجه اقامه دعوي نماید.

عتراض شده پس از اقامه دعوي محکمه مکلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه ا - ۲۹۲ماده 

 علیه بعنوان تأمین توقیف نماید.اموال مدعیاست معادل وجه برات را از

 پروتست(در اعتراض ) -مبحث دهم 

  آید:اعتراض در موارد ذیل بعمل می - ۲۹۳ماده 

  ( در مورد نکول.۱

  ( در مورد امتناع از قبول یا نکول.۲

  ( در مورد عدم تأدیه.۳

 ذیل اشخاص اقامت بمحل اجراء مأمور بتوسط بدایت محکمه امر بموجب و تنظیم سخهن یک در باید اعتراضنامه

  :شود ابالغ

  علیه.( محال۱

  اند.( اشخاصیکه در برات براي تأدیه وجه عنداالقتضاء معین شده۲

  ( شخص ثالثی كه برات را قبول كرده است.۳

 رئیس یا صلح امین بعهده ترتیب رعایت با او ظایفو نباشد بدایت محکمه آیدمی بعمل اعتراض كه محلی در اگر

 .بودخواهد محل حاكم یا اسناد ثبت

  اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد: - ۲۹۴ماده 

  ( سواد كامل برات با كلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.۱

  ( امر بتأدیه وجه برات.۲

 همچنین و قبول از یا تأدیه از امتناع علل و بدهد را برات وجه باید شخصیکه غیاب یا حضور باید اجرا مأمور

 .كند امضاء و قید اعتراضنامه ذیل در راامضاء از امتناع یا امضاء امکان عدم علل

هیچ نوشتۀ نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد  - ۲۹۵ماده 

 شدن برات.راجع بمفقود ۲۶۳و  ۲۶۲ - ۲۶۱
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 بدهد. ۲۹۳مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده  - ۲۹۶ماده 

دفتر محکمه یا دفتر مقاماتیکه وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز  - ۲۹۷ماده 

مقام او نمره و امضاء شده  صوصی كه صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائممخبترتیب تاریخ و نمره در دفتر

ظهرنویس اولی در روي برات قید شده باشد دفتر دهنده یادر صورتیکه محل اقامت برات -است ثبت نمایند 

 محکمه باید آنها را توسط كاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

 جوعیبرات ر -مبحث یازدهم 

برات رجوعی براتی است كه دارنده برات اصلی پس از اعتراض براي دریافت وجه آن و مخارج صدور  - ۲۹۸ماده 

 دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میکند.اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات

ه برات اصلی و نرخ دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیاگر برات رجوعی بعهده برات - ۲۹۹ماده 

خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از مکان صدور آن بعهده او

تسلیم كرده است و نرخ مکانی كه براي رجوعی در عهده تفاوت نرخ مکانی كه برات اصلی را در آنجا معامله یا

 آنجا صادر شده است برآید.

در صورت حساب مزبور  -حساب بازگشت( ضمیمه شود حسابی ) برات رجوعی باید صورتبه  - ۳۰۰ماده 

 مراتب ذیل قید میگردد:

 ( اسم شخصی كه برات رجوعی بعهده او صادر شده است.۱

 ( مبلغ اصلی برات اعتراض شده.۲

 مخارج پست و غیره. العمل صراف و دالل و وجه تمبر و( مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق۳

 (.۲۹۹( مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده )۴

حساب مذكور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بعالوه الزم است برات  صورت - ۳۰۱ماده 

 اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد.اعتراض شده و سواد مصدقی از

و  ۳۰۰هده یکی از ظهرنویسها صادر شود عالوه بر مراتب مذكور در مواد هر گاه برات رجوعی بع - ۳۰۲ماده 

 نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آنرا معین نماید ضمیمه شود. باید تصدیقنامۀ كه تفاوت بین ۳۰۱
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ی حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یک نسبت بیک برات صورت - ۳۰۳ماده 

دهنده اولی  حساب بازگشت متوالیاً بتوسط ظهرنویسها پرداخته میشود تا به براتاز ظهرنویسها صادر شده باشد 

 برسد.

دهنده اولی هر یک از ظهرنویسها و برات  -تحمیالت براتهاي رجوعی را نمیتوان تماماً بر یکنفر وارد ساخت 

 دار یک خرج است. فقط عهده

خیر تأدیه مبلغ اصلی برات كه بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأ - ۳۰۴ماده 

 اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوي محسوب میشود.خسارت تأخیر تأدیه مخارج

 قوانین خارجی -مبحث دوازدهم 

  رات تابع قوانین مملکت صدور است.در مورد برواتی كه در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی ب - ۳۰۵ماده 

رجه خا در كه نیز( غیره و قبولی - ضمانت - ظهرنویسی از ناشی تعهدات) براتی تعهدات سایر از قسمت هر

  تعهد در آنجا وجود پیدا كرده است.بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است كه 

 باشد صحیح ایران قانون موافق براتی تعهدات یا و موجود ایران قانون مطابق برات اساسی شرایط اگر معذالک

عهدات براتی مقدم بر ت یا برات اساسی شرایط كه ندارند باین استنادحق اندكرده تعهداتی ایران در كه كسانی

 تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

استفاده از آن در خارجه باید  اعتراض و بطور كلی هر اقدامی كه براي حفظ حقوق ناشیه از برات و - ۳۰۶ماده 

 خواهد بود كه آن اقدام باید در آنجا بشود. بعمل آید تابع قوانین مملکتی

 طلبدر فته  -فصل دوم 

طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا فته  – ۳۰۷ماده 

 كرد آن شخص كارسازي نماید.هبحوالعندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا 

 طلب عالوه بر امضاء یا مهر باید داراي تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:فته  – ۳۰۸ماده 

 ( مبلغی كه باید تأدیه شود با تمام حروف.۱

 ( گیرنده وجه.۲

 ( تاریخ پرداخت.۳
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طلب صل اول این باب( در مورد فتهاز مبحث چهارم الی آخر فتجارتی ) تمام مقررات راجع به بروات - ۳۰۹ماده 

 الرعایه است.نیز الزم

 چک -فصل سوم 

ضاً علیه دارد كالً یا بعایست كه بموجب آن صادركننده وجوهی را كه در نزد محالچک نوشته  - ۳۱۰ماده 

 مسترد یا بدیگري واگذار مینماید.

پرداخت وجه نباید وعده  -صادركننده برسد در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و بامضاي  - ۳۱۱ماده 

 داشته باشد.

ممکن است بصرف امضاء در  -كرد باشد  چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله - ۳۱۲ماده 

 ظهر بدیگري منتقل شود.

 وجه چک باید بمحض ارائه كارسازي شود. - ۳۱۳ماده 

تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات  حل دیگر باشد ذاتاً عملصدور چک ولو اینکه از محلی بم - ۳۱۴ماده 

ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات نت صادركننده و ضما از قانون این

 شامل چک نیز خواهد بود.

ظرف پانزده روز اگر چک در همان مکانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در  - ۳۱۵ماده 

اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و

 پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوي او بر علیه 

علیه است از بین برود دعوي دارنده چک بسببی كه مربوط بمحالیس مسموع نخواهد بود و اگر وجه ظهرنو

 چک بر علیه صادركننده نیز در محکمه مسموع نیست.

كسی كه وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آنرا امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل  - ۳۱۶ماده 

 باشد.
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راجعه به چک هائی كه در ایران صادر شده است در مورد چکهائی كه از خارجه صادر شده  مقررات - ۳۱۷ماده 

تواند وجه  لیکن مهلتی كه در ظرف آن دارنده چک می -رعایت خواهد شد و باید در ایران پرداخته شود نیز 

 چک را مطالبه كند چهار ماه از تاریخ صدور است.

 در مرور زمان -فصل چهارم 

تجارتی صادر شده پس از  طلب و چک كه از طرف تجار یا براي امور دعاوي راجعه به برات و فته - ۳۱۸ماده 

اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اینکه  انقضاي پنجسال از تاریخ صدور

مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب اءِ در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد كه در این صورت مبد

 است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع میشود.

 ۲۵ مصوب تجارت قانون طلبهائی كه قبل از تاریخ اجرايمفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته  -تبصره 

ر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان صاد ۱۳۰۴خرداد  ۱۲فروردین و  ۱۲و  ۱۳۰۳دلو 

 تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.

طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه كرد دارنده اگر وجه برات یا فته - ۳۱۹ماده 

موال منقوله وجه آنرا از كسی كه بضرر او استفاده بالجهت حصول مرور زمان اتواند تاطلب یا چک میبرات یا فته

 كرده است مطالبه نماید.

طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در  حکم فوق در موردي نیز جاري است كه برات یا فته -تبصره 

 .باشد فاقد را قانون این

 اسناد در وجه حامل -باب پنجم 

ه حامل مالک و براي مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت دارنده هر سند در وج - ۳۲۰ماده 

صالحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع كند تأدیه وجه بحامل ثبوت خالف. معذلک اگر مقامات 

 بري نخواهد كرد. مدیون را نسبت بشخص ثالثی كه ممکن است سند متعلق باو باشد

حکم بطالن سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر  جز در موردیکه - ۳۲۱ماده 

 در مقابل اخذ سند.
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هاي كوپن یا داراي ضمیمۀ براي تجدید در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه - ۳۲۲ماده 

آن حق میدهد ربح گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده  اوراق كوپن باشد و همچنین در صورت

 شد.یا منفعتی را مرتباً دریافت كند براي اصدار حکم بطالن مطابق ذیل عمل خواهد 

 مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعالً گم شده است. - ۳۲۳ماده 

 د ابراز خود سند كافی است.اگر مدعی فقط اوراق كوپن یا ضمیمه مربوط بسند خود را گم كرده باش

اگر محکمه ادعاي مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بوسیله اعالن در جراید  - ۳۲۴ماده 

هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطالن  -بدارنده مجهول سند اخطار كند 

 سال تعیین كند. االقتضاء مدتی بیش از سهه میتواند لديمحکم -آن صادر خواهد شد 

بتقاضاي مدعی محکمه میتواند بمدیون قدغن كند كه وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از  - ۳۲۵ماده 

 تصویب نماید.گرفتن ضامن یا تأمینی كه محکمه 

التأدیه میشود  ریان دعوي الزمدر مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بکوپنهائی كه در ضمن ج - ۳۲۶ماده 

 خواهد شد.عمل  ۳۳۳و  ۳۳۲بترتیب مقرر در مواد 

باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه میتواند بعالوه اعالن  ۳۲۴اخطار مذكور در ماده  - ۳۲۷ماده 

 در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد اگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز  - ۳۲۸ماده 

خود را تعقیب و دالئل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي 

 كننده آن مسترد خواهد گردید.

مه حکم بطالن آن مقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد محک ۳۲۴اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده  - ۳۲۹ماده 

 را صادر خواهد نمود.

ابطال سند فوراً بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگري كه محکمه مقتضی بداند به اطالع  - ۳۳۰ماده 

 عموم خواهد رسید.
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االقتضاء اوراق پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جدید یا لدي - ۳۳۱ماده 

 شده باشد مدعی حق تقاضاي تأدیه خواهد داشت. ه باو بدهند. اگر سند حالكوپن تاز

 ( نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:۳۲۲هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده ) - ۳۳۲ماده 

محکمه در صورتیکه ادعاي مدعی سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه 

 بصندوق عدلیه بسپارد. -در صورت مؤجل بودن  -پس از انقضاءِ اجل را فوراً در صورتیکه حال باشد وسند 

اگر قبل از انقضاي مدت مرور زمانی كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند  - ۳۳۳ماده 

 ذاشته شده بمدعی داده میشود.وجهی كه در صندوق عدلیه امانت گرفتار و اال  ۳۲۸ابراز شد مطابق ماده 

 مقررات این باب شامل اسکناس نیست. - ۳۳۴ماده 

 داللی -باب ششم 

 كلیات -فصل اول 

دالل كسی است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا براي كسیکه میخواهد معامالتی  - ۳۳۵ماده 

 ابع مقررات راجع بوكالت است.اصوال قرارداد داللی تنماید طرف معامله پیدا میکند.

 .كند تجارت هاي مختلف داللی نموده و شخصاً نیزدالل میتواند در رشته - ۳۳۶ماده 

دالل باید در نهایت صحت و از روي صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع  - ۳۳۷ماده 

دالل در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و  -از طرفین بکند سازد ولو اینکه داللی را فقط براي یکی 

 تقصیرات خود میباشد.

دالل نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را  - ۳۳۸ماده 

 نامه مخصوصی داشته باشد. اجازهبموقع اجرا گذارد مگر اینکه 

شیاء و اسنادي است كه در ضمن معامالت باو داده شده مگر اینکه ثابت نماید دالل مسئول تمام ا - ۳۳۹ماده 

 مزبوره مربوط بشخص او نبوده است. كه ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد
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التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد در موردیکه فروش از روي نمونه باشد دالل باید نمونه مال  - ۳۴۰ماده 

 این قید معاف دارند.طرفین معامله او را ازمگر اینکه 

هاي مختلف داللی كند ولی در دالل میتواند در زمان واحد براي چند آمر در یک رشته یا رشته - ۳۴۱ماده 

 امور دیگري كه ممکن است موجب تغییر رأي آنها شود مطلع نماید.اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و

معامله بتوسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بین طرفین بتوسط او رد هر گاه  - ۳۴۲ماده 

اند دالل ضامن صحت و اعتبار راجع باشخاصی باشد كه بتوسط او معامله را كردهو بدل شود در صورتیکه امضاها 

 امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.

براي آنها داللی میکند و ضامن اجراي معامالتی كه بتوسط او  دالل ضامن اعتبار اشخاصی كه - ۳۴۳ماده 

 شود نیست.می

التجارۀ كه مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت دالل در خصوص ارزش یا جنس مال - ۳۴۴ماده 

 شود تقصیر از جانب او بوده.

دالل معامله نمود دالل ضامن معامله هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص  - ۳۴۵ماده 

 است.

در صورتیکه دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی كه این نکته را نمیداند اطالع  - ۳۴۶ماده 

 بوده و بعالوه به پانصد تا سه هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. دهد و اال مسئول خسارات وارده

 ه دالل در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.در صورتیک - ۳۴۷ماده 

 اجرت دالل و مخارج -فصل دوم 

تواند حق داللی را مطالبه كند مگر در صورتیکه معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده دالل نمی - ۳۴۸ماده 

 باشد.
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به كسی كه باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام  اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت - ۳۴۹ماده 

محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول كند مستحق تجارتی  نماید و یا برخالف عرف

 براي خیانت در امانت خواهد شد.اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود بعالوه محکوم بمجازات مقرر 

 معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.هر گاه  - ۳۵۰ماده 

اگر شرط شده باشد مخارجی كه دالل میکند باو داده شود دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود  - ۳۵۱ماده 

ارجی تجارتی محل به پرداخت مخ ترتیب در موردي نیز جاري است كه عرف ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین

 كه دالل كرده حکم كند.

قانونی فسخ بشود حق مطالبه داللی  در صورتیکه معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات - ۳۵۲ماده 

 مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دالل نباشد.شود از دالل سلب نمی

 داللی معامالت ممنوعه اجرت ندارد. - ۳۵۳ماده 

زحمه دالل بعهده طرفی است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی الحق - ۳۵۴ماده 

 غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

  باب هفتم

 (كمیسیون) كاريالعملحق

آمر( معامالتی كرده و در مقابل كار كسی است كه باسم خود ولی بحساب دیگري )العملحق - ۳۵۷ماده 

 فت میدارد.العملی دریاحق

كاري نیز العملجز در مواردي كه بموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق - ۳۵۸ماده 

 رعایت خواهد شد.

باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام كار العملحق - ۳۵۹ماده 

 دهد.اطالع  مأموریت این نکته را بفوریت باو
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كار مکلف به بیمه كردن اموالی كه موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده العملحق - ۳۶۰ماده 

 باشد.

كار العملكار ارسال شده داراي عیوب ظاهري باشد حقالعملالتجارۀ كه براي فروش نزد حقاگر مال - ۳۶۱ماده 

آواري( دي حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحري )بر علیه متص باید براي محفوظ داشتن حق رجوع

اقدامات خود مستحضر كند و اال التجاره اقدامات الزمه بعمل آورده و آمر را ازبوسایل مقتضیه و محافظت مال

 مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

كار  العملكار براي فروش ارسال شده حق العملالتجارۀ رود كه نزد حق اگر بیم فساد سریع مال - ۳۶۲ماده 

العموم محلی كه التجاره را با اطالع مدعی ایجاب كند مکلف است مال تواند و حتی در صورتیکه منافع آمر می

 التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند. مال

قیمتی كه آمر معین كرده بفروش رساند  التجارۀ را به كمتر از حداقل كار مال العملاگر حق - ۳۶۳ماده 

نماید از ضرر بیشتري احتراز كرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت 

 نبوده است.

كار تقصیر كرده باشد باید از عهده كلیه خساراتی نیز كه از عدم رعایت دستور آمر العملاگر حق - ۳۶۴ماده 

 ده برآید.ناشی ش

التجارۀ را به كمتر از قیمتی كه آمر معین كرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی  كار مال العملاگر حق - ۳۶۵ماده 

 استفاده از تفاوت نداشته و باید آنرا در حساب آمر محسوب دارد. كه آمر تعیین نموده بفروش رساند حق

آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهاي ناشیه از كار بدون رضایت  العملاگر حق - ۳۶۶ماده 

كار  العملتجارتی محل باشد حق اگر فروش به نسیه داخل در عرف آن متوجه خود او خواهد بود معذالک

 مأذون بآن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر  كار در مقابل آمر مسئول پرداخت العملحق - ۳۶۷ماده 

تجارتی بلد او را مسئول  و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و یا عرفاینکه مجاز در معامله باعتبار نبوده 

 قرار دهد.



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 109

مساعدۀ كه  كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر الزم بوده و همچنین هر العملمخارجی كه حق - ۳۶۸ماده 

 كار مسترد شود. العملمنفعتاً به حقبنفع آمر داده باشد باید اصالً و

 كار میتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد. العملحق

العمل میشود كه معامله اجرا شده و یا عدم اجراي آن مستند كار مستحق حق العملوقتی حق - ۳۶۹ماده 

 مر باشد.بفعل آ

كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتی  العملپذیر نشده حقنسبت باموریکه در نتیجه علل دیگري انجام 

 مینماید.خواهد بود كه عرف و عادت محل معین 

ر قیمت خرید كار نادرستی كرده و مخصوصاً در موردي كه بحساب آمر قیمتی عالوه بالعملاگر حق - ۳۷۰ماده 

بعالوه در دو صورت اخیر آمر میتواند  -العمل نخواهد بود دارد مستحق حق تر از قیمت فروش محسوبو یا كم

 كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.العملحق

 دستور فوق مانع از اجراي مجازاتیکه براي خیانت در امانت مقرر است نیست. -تبصره 

وصول مطالبات خود از او نسبت باموالی كه موضوع معامله بوده و  كار در مقابل آمر برايالعملحق - ۳۷۱ماده 

 حق حبس خواهد داشت.-یا نسبت بقیمتی كه اخذ كرده 

التجاره را بیش از حد  اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال - ۳۷۲ماده 

العموم بدایت محل یا نماینده او تواند آن را با نظارت مدعی كار می العملحق كار بگذارد العملمتعارف نزد حق

 بطریق مزایده بفروش برساند.

اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او بعمل خواهد آمد 

 الفساد باشد.از جمله اموال سریع یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموالولی در هر حال قبالً باید باو اخطار

تجارتی و یا سایر اوراق بهاداري باشد  التجاره یا اسناد كار مأمور بخرید یا فروش مال العملاگر حق - ۳۷۳ماده 

میتواند چیزي را كه مأمور بخرید آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسلیم  كه مظنه بورسی یا بازاري دارد

خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده را كه مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان بکند و یا چیزی

 باشد.
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كار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزي كه وكالت العمل در مورد ماده فوق حق - ۳۷۴ماده 

كاري را العمل لعمل و هم مخارج عادیه حقاحق خواهد داشت كه هم حقخود را انجام میدهد منظور دارد و 

 برداشت كند.

كار شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به  العملدر هر موردیکه حق - ۳۷۵ماده 

 خود طرف معامله محسوب خواهد شد.آمر بدون تعیین طرف معامله اطالع دهد 

كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع العمل رجوع كرده و حق اگر آمر از امر خود - ۳۷۶ماده 

 خریدار یا فروشنده واقع شود. مستحضر گردد دیگر نمیتواند شخصاً

 قرارداد حمل و نقل -باب هشتم 

 متصدي حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده میگیرد. - ۳۷۷ماده 

 داد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردیکه ذیالً استثناء شده باشد.قرار - ۳۷۸ماده 

 كننده باید نکات ذیل را باطالع متصدي حمل و نقل برساند:ارسال  - ۳۷۹ماده 

 -ها وزن و محتوي عدل  -بندي  طرز عدلعده عدل یا بسته و  -محل تسلیم مال  -الیه آدرس صحیح مرسل

گرانبها قیمت اشیائی كه  -راهی كه حمل باید از آن راه بعمل آید  -كه مال باید در آن مدت تسلیم شود مدتی 

 است.

 كننده خواهد بود. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال

خسارات بحري  -بندي شود مناسبی عدل التجاره بطرز  كننده باید مواظبت نماید كه مال ارسال - ۳۸۰ماده 

 كننده است. بعهده ارسالبندي  )آواري( ناشی از عیوب عدل

بندي عیب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول  اگر عدل - ۳۸۱ماده 

 كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.

التجاره در ید متصدي حمل و نقل است آنرا با پرداخت  كه مال كننده میتواند مادامارسال  - ۳۸۲ماده 

 خسارات او پس بگیرد. مخارجی كه متصدي حمل و نقل كرده و



 

 

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادفر 111

 استفاده كند: ۳۸۲كننده نمیتواند از حق استرداد مذكور در ماده  در موارد ذیل ارسال - ۳۸۳ماده 

 الیه تسلیم شده باشد.یله متصدي حمل و نقل بمرسلكننده تهیه و بوس در صورتیکه بارنامه توسط ارسال - ۱

 كننده نتواند آنرا پس دهد. كننده داده و ارسال در صورتیکه متصدي حمل و نقل رسیدي بارسال - ۲

التجاره بمقصد رسیده و باید آن را  الیه اعالم كرده باشد كه مالدر صورتیکه متصدي حمل و نقل به مرسل - ۳

 تحویل گیرد.

 الیه تسلیم آنرا تقاضا كرده باشد.التجاره به مقصد مرسل ر صورتیکه پس از وصول مالد - ۴

الیه عمل كند معذالک اگر متصدي حمل و نقل در این موارد متصدي حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل

الیه نخواهد بود التجاره بمقصد نرسیده مکلف برعایت دستور مرسل مال كننده داده مادام كه رسیدي بارسال

 الیه تسلیم شده باشد.مگر اینکه رسید بمرسل

 التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال الیه مالاگر مرسل - ۳۸۴ماده 

كننده  دسترسی نباشد متصدي حمل و نقل باید مراتب را باطالع ارسالالیه التجاره تأدیه نشود و یا بمرسل

امانت گذارد و در هر دو صورت التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی  رسانیده و مال

 كننده خواهد بود. مخارج و هر نقص و عین بعهده ارسال

 میالتجاره را معین نکند متصدي حمل و نقل  الیه در مدت مناسبی تکلیف مالكننده و یا مرسل اگر ارسال

 آنرا بفروش برساند. ۳۶۲تواند مطابق ماده 

التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی كه میتوان براي آن فرض كرد با مخارجی  اگر مال - ۳۸۵ماده 

العموم بدایت محل یا حمل و نقل باید فوراً مراتب را باطالع مدعی كه براي آن شده تکافو ننماید متصدي

 نیده و با نظارت او مال را بفروش رساند.نماینده او رسا

 التجاره بفروش خواهد رسید مسبوق نمود. الیه را باید از اینکه مالكننده و مرسل المقدور ارسالحتی

التجاره تلف یا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت  اگر مال - ۳۸۶ماده 

الیه و یا ناشی كننده و یا مرسل التجاره یا مستند بتقصیر ارسال خود مال ربوط بجنسنماید تلف یا گم شدن م

متصدي مواظبی نیز نمیتوانست از آن اند و یا مربوط بحوادثی بوده كه هیچ از تعلیماتی بوده كه یکی از آنها داده

التجاره  یادتر از قیمت كامل مالجلوگیري نماید قرارداد طرفین میتواند براي میزان خسارت مبلغی كمتر یا ز

 نماید.معین 
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التجاره نیز متصدي  آواري( مالدر مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحري ) - ۳۸۷ماده 

 مسئول خواهد بود.حمل و نقل در حدود ماده فوق 

التجاره حکم به آن شود  تمام مال تواند از خساراتی كه ممکن بود در صورت تلف شدن خسارات مزبور نمی

 خالف این ترتیب را مقرر داشته باشد. تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین

متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از  - ۳۸۸ماده 

بدیهی است كه در  -ریرا مأمور كرده باشد كننده دیگ كرده و یا حمل و نقلاینکه خود مباشرت بحمل و نقل 

 شده محفوظ است.صورت اخیر حق رجوع او به متصدي حمل و نقلی كه از جانب او مأمور

 الیه را مستحضر نماید.التجاره مرسلمتصدي حمل و نقل باید بمحض وصول مال - ۳۸۹ماده 

التجاره مطالبه  تصدي حمل و نقل بابت مالالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را كه ماگر مرسل - ۳۹۰ماده 

فیه را تا ختم التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع مالمینماید قبول نکند حق تقاضاي تسلیم 

 اختالف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

متصدي حمل و نقل  التجاره بدون هیچ قیدي قبول و كرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه اگر مال - ۳۹۱ماده 

تدلیس یا تقصیر عمده بعالوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري  دعوي پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد

 اوضاع و احوال رسیدگی بمال الیه آن آواري را در مدتیکه مطابقغیرظاهر نیز خواهد بود در صورتیکه مرسل

اشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدي حمل و التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده ب

 التجاره داده شود. اطالع دهد در هر حال این اطالع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال نقل

 الیه اختالف باشد محکمه صالحیتدار محل میدر هر موردي كه بین متصدي حمل و نقل و مرسل - ۳۹۲ماده 

االقتضاء فروخته شود التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدي مالاي یکی از طرفین امر دهد تواند بتقاض

 التجاره در چه حال بوده بعمل آید. مال مجلسی حاكی از آنکه در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت

شود و یا سپردن آن بصندوق عدلیه از التجاره ادعا می  بوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی كه بابت مال

 توان جلوگیري كرد. التجاره می فروش مال
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مبدأ این مدت  -نسبت بدعوي خسارت بر علیه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است  - ۳۹۳ماده 

ز بعمل آمده التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزي است كه تسلیم بایستی در آن رو مال در صورت تلف یا گم شدن

 الیه تسلیم شده.آواري( روزي كه مال بمرسلباشد و در صورت خسارات بحري )

 حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست. - ۳۹۴ماده 

 تجارتی تجارتی و سایر نمایندگان مقام قائم –باب نهم 

تجارتخانه  براي انجام كلیه امور مربوطه به تجارتخانه او را تجارتی كسی است كه رئیس مقامقائم  – ۳۹۵ماده 

 آور است.تجارتخانه الزام و امضاي او برايیا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده 

 سمت مزبور ممکن است كتباً داده شود یا عمالً.

 ر نیست.اند معتبتجارتی در مقابل اشخاصی كه از آن اطالع نداشته مقام تحدید اختیارات قائم - ۳۹۶ماده 

تجارتی ممکن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء  مقام قائم - ۳۹۷ماده 

اند فقط در صورتی اشخاص ثالثی كه از این قید اطالع نداشتهتجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل  نکنند

 شده باشد. رت عدلیه به ثبت رسیده و اعالنتوان از آن استفاده كرد كه این قید مطابق مقررات وزا می

تجارتخانه نایب  تواند كسی را در كلیه كارهاي تجارتخانه نمی تجارتی بدون اذن رئیس مقامقائم  – ۳۹۸ماده 

 خود قرار دهد.

لیه تجارتی كه وكالت او به ثبت رسیده و اعالن شده باید مطابق مقررات وزارت عد مقامعزل قائم  - ۳۹۹ماده 

 مقابل ثالثی كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقی محسوب می شود.به ثبت رسیده و اعالن شود و اال در

با انحالل شركت قائم  -تجارتی منعزل نیست  مقامتجارتخانه قائم  با فوت یا حجر رئیس - ۴۰۰ماده 

 تجارتی منعزل است. مقام

تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع  تجارتخانه یا شعبه ز اموروكالت سایر كسانی كه در قسمتی ا - ۴۰۱ماده 

 است. مقررات عمومی راجع بوكالت

 ضمانت -باب دهم 
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له تقاضا نماید كه بدواً بمدیون اصلی رجوع كرده و در صورت عدم ضامن وقتی حق دارد از مضمون  - ۴۰۲ماده 

نامه( این ترتیب قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت  خواه ضمنبین طرفین )وصول طلب باو رجوع نماید كه 

 مقرر شده باشد.

 در كلیه مواردي كه بموجب قوانین یا موافق قراردادهاي خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می - ۴۰۳ماده 

اي تمام مجتمعاً رجوع كرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برتواند بضامن و مدیون اصلی 

 یا بقیه طلب بدیگري رجوع نماید.

 انجام مسئول متضامناً قانون حکم فوق در موردي نیز جاري است كه چند نفر بموجب قرارداد یا - ۴۰۴ماده 

 .باشند تعهدي

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت  - ۴۰۵ماده 

 شده باشد.ن مؤجل او حال مدیون اصلی دی

 ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است. - ۴۰۶ماده 

 اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید. - ۴۰۷ماده 

 شود.همینکه دین اصلی بنحوي از انحاء ساقط شده ضامن نیز بري می - ۴۰۸ماده 

له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم كند ولو تواند مضموننکه دین حال شد ضامن میهمی - ۴۰۹ماده 

 ضمان مؤجل باشد.

ضامن را  -اگر دین با وثیقه بوده  -له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه استنکاف مضمون - ۴۱۰ماده 

 ساخت.فوراً و بخودي خود بري خواهد 

له باید تمام اسناد و مداركی را كه براي رجوع  آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمونپس از  - ۴۱۱ماده 

اگر دین  -باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا بضامن تسلیم نماید  عنه الزم و مفید استضامن بمضمون

 تقال وثیقه بضامن الزم است.كه براي ان عنه مکلف بانجام تشریفاتی استاصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون

 در ورشکستگی -باب یازدهم 
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 در كلیات -فصل اول 

تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهده او است حاصل می  ورشکستگی تاجر یا شركت - ۴۱۲ماده 

 شود.

 میتوان صادر نمود.الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز حکم ورشکستگی تاجري را كه حین 

 در اعالن ورشکستگی و اثرات آن -فصل دوم 

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ كه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدي او حاصل شده  - ۴۱۳ماده 

 تجارتی حساب دارائی و كلیه دفاتر بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت است توقف خود را بدفتر محکمه

 خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

 صورتحساب مذكور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: - ۴۱۴ماده 

 ( تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.۱

 ( صورت كلیه قروض و مطالبات.۲

 صورت مخارج شخصی.( صورت نفع و ضرر و ۳

مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت كلیه شركاءِ ضامن نیز باید ضمیمه  -در صورت توقف شركتهاي تضامنی 

 شود.

 ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعالم می شود: - ۴۱۵ماده 

 الف( بر حسب اظهار خود تاجر.

 ها.ب( بموجب تقاضاي یک یا چند نفر از طلبکار

 العموم بدایت.ج( بر حسب تقاضاي مدعی

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم  - ۴۱۶ماده 

 تاریخ توقف محسوب است.

 حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود. - ۴۱۷ماده 
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له در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممکن است در تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخ - ۴۱۸ماده 

ممنوع است. در كلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته كه استفاده از آن مؤثر  مدت ورشکستگی عاید او گردد

دارد بجاي او از اختیارات و حقوق قانونی ورشکسته بوده و حق  مقام در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم

 ده كند.مزبوره استفا

از تاریخ حکم ورشکستگی هر كس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته  - ۴۱۹ماده 

كلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور  -بطرفیت او تعقیب كند باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا 

 خواهد بود.

رود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه محکمه هر وقت صالح بداند میتواند و - ۴۲۰ماده 

 اجازه دهد.

همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض  - ۴۲۱ماده 

 حال مبدل میشود.

را قبولی نوشته  طلبی داده یا براتی صادر كرده كه قبول نشده یا براتیهر گاه تاجر ورشکسته فته  - ۴۲۲ماده 

طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت فته سایر اشخاصیکه مسئول تأدیه وجه 

 وجه آنرا نقداً بپردازند یا تأدیه آنرا در سر وعده تأمین نمایند.

 :هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذیل را بنماید باطل و بالاثر خواهد بود - ۴۲۳ماده 

 ( هر صلح محاباتی یا هبه و بطور كلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد.۱

 ( تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله كه بعمل آمده باشد.۲

 شود.( هر معاملۀ كه مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام ۳

هر گاه در نتیجه اقامه دعوي از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاري بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله  - ۴۲۴ماده 

شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود براي فرار از اداي دین یا براي  قانونی آنها ثابت مقامبوده یا بر قائم 

المعامله بوده است آن معامله قابل  حین بیش از ربع قیمت اضرار به طلبکارها معاملۀ نموده كه متضمن ضرري

 فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو

 سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.
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س از قطعی علیه باید پادر نماید محکومهر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را ص - ۴۲۵ماده 

المعامله آن را قبل از بوده است عیناً بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین شدن حکم مالی را كه موضوع معامله 

تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در 

 داد.

اگر در محکمه ثابت شود كه معامله بطور صوري یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود  - ۴۲۶ماده 

موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصۀ خواهد  عین و منافع مالیکه -باطل 

 بود.

 در تعیین عضو ناظر -فصل سوم 

تگی تاجر اعالم میشود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین در حکمیکه بموجب آن ورشکس - ۴۲۷ماده 

 خواهد كرد.

 عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است. - ۴۲۸ماده 

تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را كه حل آن از صالحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه  - ۴۲۹ماده 

 داد. راپرت خواهد

 .نموده معین قانون شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردي ممکن است كه این - ۴۳۰ماده 

 مرجع شکایت محکمۀ است كه عضو ناظر را معین كرده. - ۴۳۱ماده 

 تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگریرا بجاي او بگمارد.محکمه همیشه می - ۴۳۲ماده 

 موم و سایر اقدامات اولیه نسبت بورشکسته در اقدام بمهر و -فصل چهارم 

 محکمه در حکم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز میدهد. - ۴۳۳ماده 

مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی كه بعقیده عضو مزبور برداشتن  - ۴۳۴ماده 

 وراً شروع به برداشتن صورت شود.ممکن باشد در این صورت باید فصورت دارائی تاجر در یک روز
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عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار  ۴۱۴ - ۴۱۳اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده  - ۴۳۵ماده 

 توقیف تاجر را خواهد داد.

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد كه معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و  - ۴۳۶ماده 

 خواهد جلوگیري كند. می یه شدن عمل ورشکستگیتسو

در صورتیکه تاجر مقروض فرار كرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد امین  - ۴۳۷ماده 

هر و موم نماید و باید بالفاصله این یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام بمتواند بر حسب تقاضاي یک  صلح می

 العموم اطالع دهد.د را بمدعیاقدام خو

تجارتخانه و منزل تاجر  ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیهانبارها و حجره - ۴۳۸ماده 

 باید مهر موم شود.

مختلط یا نسبی اموال شخصی شركاءِ ضامن مهر و موم  -در صورت ورشکستگی شركتهاي تضامنی  - ۴۳۹ماده 

ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شركت یا بموجب حکم جداگانه ر اینکه حکم نخواهد شد مگ

 صادر شده باشد.

 در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است. -تبصره 

 در مدیر تصفیه -فصل پنجم 

از صدور حکم یکنفر را بسمت محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس  - ۴۴۰ماده 

 مدیریت تصفیه معین میکند.

اقدامات مدیر تصفیه براي تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتی كه در آن مدت طلبکاران  - ۴۴۱ماده 

 شده معین قانون كلی وظایف مدیر تصفیه عالوه بر آن قسمتی كه بموجب این باید خود را معرفی نمایند و بطور

 .شد خواهد معین شود می تنظیم عدلیه وزارت طرف از كه نظامنامۀ طبق بر

 الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد كرد.میزان حق - ۴۴۲ماده 

 در وظایف مدیر تصفیه -فصل ششم 
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 در كلیات -مبحث اول 

مل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بع - ۴۴۳ماده 

 نمود.

عضو ناظر بتقاضاي مدیر تصفیه باو اجازه میدهد كه اشیاءِ ذیل را از مهر و موم مستثنی كرده و اگر  - ۴۴۴ماده 

 خارج نماید: مهر و موم شده است از توقیف

 رشکسته و خانواده او الزم است.البسه و اثاثیه و اسبابی كه براي حوائج ضروري تاجر و - ۱

 اشیائی كه ممکن است قریباً ضایع شود یا كسر قیمت حاصل نماید. - ۲

اشیائی كه براي بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن الزم است در صورتیکه توقیف آنها  - ۳

 موجب خسارت ارباب طلب باشد.

 اید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.اشیاءِ مذكور در فقره ثانیه و ثالثه ب

فروش اشیائی كه ممکن است قریباً ضایع شده یا كسر قیمت حاصل كند و اشیائی كه نگاه داشتن  - ۴۴۵ماده 

انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل  آنها مفید نیست و همچنین بکار

 میآید.

تردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی كه آنها را مهر و موم نموده دف - ۴۴۶ماده 

 آن كه ذیل دفاتر را بست آنها را بمدیر تصفیه تسلیم مینماید.است از توقیف خارج كرده پس از

كه وعده آنها نزدیک  تجارتی هم اوراق -مجلس كیفیت دفاتر را بطور خالصه قید كند  دفتردار باید در صورت

نسبت بآنها باید اقدامات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج شده در  است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا

فهرستی كه از مدیر تصفیه گرفته مجلس ذكر و بمدیر تصفیه تحویل میشود تا وجه آنرا وصول نماید و  صورت

البات را مدیر تصفیه در مقابل قبضیکه میدهد وصول مینماید سایر مط -میشود بعضو ناظر تسلیم میگردد 

مراسالتی كه باسم تاجر ورشکسته میرسد بمدیر تصفیه تسلیم و بتوسط او باز میشود و اگر خود ورشکسته 

 میتواند شركت كند. حاضر باشد در باز كردن مراسالت

شه نداشته باشد میتواند نفقه خود و تاجر ورشکسته در صورتی كه وسیله دیگري براي اعا - ۴۴۷ماده 

در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه  -اش را از دارائی خود درخواست كند خانواده

 معین مینماید.
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مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را براي بستن دفاتر احضار مینماید براي حضور او منتها چهل و هشت  - ۴۴۸ماده 

تاجر  -صورتیکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد ده میشود در ساعت مهلت دا

 ورشکسته میتواند در موقع كلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

در صورتیکه تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً  - ۴۴۹ماده 

 اطالعاتی كه تحصیل مینماید تنظیم میکند.رالیه و سایر بوسیله دفاتر و اسناد مشا

عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظیم صورت دارائی و نسبت باوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر  - ۴۵۰ماده 

مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذكوره ورشکسته و شاگردها و

 س ترتیب دهد.مجل صورت

 در رفع توقیف و ترتیب صورت دارائی -مبحث دوم 

مدیر تصفیه پس از تقاضاي رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی نموده و تاجر ورشکسته را  - ۴۵۱ماده 

 عدم حضور او مانع از عمل نیست. هم در اینموقع احضار میکند ولی

وقیف میشود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه مینماید. یکی از مدیر تصفیه بتدریجی كه رفع ت - ۴۵۲ماده 

 شده و دیگري در نزد او میماند.نسختین بدفتر محکمه تسلیم 

مدیر تصفیه میتواند براي تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصیکه الزم بداند استمداد كند  - ۴۵۳ماده 

وقیف نیامده ولی قبالً تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی در تحت ت ۴۴۴صورت اشیائی كه موافق ماده 

 خواهد شد.

مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خالصۀ از وضعیت ورشکستگی  - ۴۵۴ماده 

اظر آید ترتیب داده بعضو نموجب آن شده و نوع ورشکستگی كه ظاهراً بنظر می و همچنین از علل و اوضاعی كه

 محل تسلیم مینماید. العموم ابتدائیبدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعی

توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن  صاحبمنصبان پاركه می - ۴۵۵ماده 

و نوشتجات مربوطه صورت دارائی حضور بهمرسانند. مأمورین پاركه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد 
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 بورشکستگی مراجعه كنند.

 این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

 در فروش اموال و وصول مطالبات -مبحث سوم 

التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و  پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال - ۴۵۶ماده 

 اشیاءِ تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم می شود.و بغیر از مستثنیات دین(اثاثیه )

تواند با اجازه  مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین می - ۴۵۷ماده 

التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبالً باید اظهارات  البیت و مالالعموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاثمدعی

ترتیب فروش بموجب نظامنامه  -كند ورشکسته را استماع یا الاقل مشارالیه را براي دادن توضیحات احضارتاجر 

 وزارت عدلیه معین خواهد شد.

 نسبت بتمام دعاوي كه هیئت طلبکارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می - ۴۵۸ماده 

چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر اگر تواند دعوي را بصلح خاتمه دهد 

 ورشکسته باید احضار شده باشد.

االجرا نخواهد بود مگر اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار رالن باشد صلح الزم - ۴۵۹ماده 

ورشکسته احضار می شود و در هر  نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق

صورتیکه صلح راجع باموال غیرمنقول اعتراض ورشکسته در  -صورت مشارالیه حق دارد كه بصلح اعتراض كند 

 باشد براي جلوگیري از صلح كافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

فوراً بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد.  وجوهی كه بتوسط مدیر تصفیه دریافت می شود باید - ۴۶۰ماده 

عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند وجوه مزبور از صندوق  صندوق مزبور حساب مخصوصی براي

 گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.مسترد نمی

 در اقدامات تأمینیه -مبحث چهارم 

ز شروع بمأموریت اقدامات تأمینیه براي حفظ حقوق تاجر ورشکسته مدیر تصفیه مکلف است از رو - ۴۶۱ماده 

 آورد. نسبت بمدیونین او بعمل
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 در تشخیص مطالبات طلبکارها -مبحث پنجم 

در مدتی كه بموجب اخطار مدیر تصفیه در  -پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند  - ۴۶۲ماده 

اسناد طلب خود یا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستی كه كلیه  -شده  حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین

 دارند. مطالبات آنها را معین مینماید بدفتردار محکمه تسلیم كرده قبض دریافت

تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده  - ۴۶۳ماده 

بترتیبی كه در نظامنامه معین خواهد  -ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین میگردد و بدون وقفه در محل و روز و 

 تعقیب میشود. -شد 

تواند در حین  حساب دارائی منظور شده می هر طلبکاري كه طلب او تشخیص یا جزءِ صورت - ۴۶۴ماده 

شخیص شده یا فعالً در بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی كه سابقاً تتشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور 

 خواهد داشت.همین حق را خود تاجر ورشکسته هم  -تحت رسیدگی است اعتراض نماید 

مجلس تشخیص مطالبات معین و بعالوه توصیف  محل اقامت طلبکارها و وكالي آنها در صورت - ۴۶۵ماده 

 السطور نیز باید در صورتت بینخوردگی یا تراشیدگی یا الحاقا تعیین قلممختصري از سند داده می شود و 

 فیه است.مجلس قید و این نکته مسلّم شود كه طلب مسلم یا متنازع

تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی  عضو ناظر می - ۴۶۶ماده 

 و نزد او بفرستد.از دفاتر طلبکارها استخراج كرده 

اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روي سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر  - ۴۶۷ماده 

 نیز آنرا تصدیق میکند:

 «جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد بتاریخ......»

لبی را هر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی كه بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد ط

 قصد استفاده نامشروع است. كه اظهار كرده طلب حقیقی و بدون

تواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فوراً از  فیه واقع شد عضو ناظر میاگر طلب متنازع - ۴۶۸ماده 

ر بعمل آید تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقیق در ام نماید محکمه می روي راپرت عضو ناظر رسیدگی

 ناظر احضار یا از آنها كسب اطالع كند. توانند راجع باین طلب اطالعاتی دهند عضو و اشخاصی را كه می
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در موقعی كه اختالف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوري باشد كه محکمه  - ۴۶۹ماده 

امر دهد كه انعقاد مجلس هیئت طلبکارها براي  صادر كند باید بر حسب اوضاعنتواند در ظرف پانزده روز حکم 

 و مجلس مزبور منعقد شود. ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده

فیه معادل تواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع محکمه می - ۴۷۰ماده 

میکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاكرات هیئت طلبکارها براي مبلغ  ور معینمبلغی كه محکمه در قرار مزب

 مذكور شركت نماید.

در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد  - ۴۷۱ماده 

 جزو طلبکاران قبول نماید و مادام مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتاًولی اگر تصمیم بعدم تأخیر 

تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی  اند طلبکار مزبور نمیكه محاكم صالحه حکم خود را نداده

 شركت كند.

بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه  ۴۶۷و  ۴۶۲هاي معین در مواد پس از انقضاي مهلت - ۴۷۲ماده 

 شود.میبورشکستگی مداومت 

عمل نکردند نسبت بعملیات و  ۴۶۲طلبکارهائی كه در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده  - ۴۷۳ماده 

تشخیصات و تصمیماتی كه راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی 

بدون اینکه حق داشته باشند حصۀ را  وندشدر تقسیماتی كه ممکن است بعد بعمل آید جزءِ غرما حساب می 

 كه در تقسیمات سابق بآنها تعلق میگرفت از اموالی كه هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوي خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند  - ۴۷۴ماده 

 ابت نموده و بموقع اجرا گذارند.ورشکستگی ث باید آن را در حین تصفیه عمل

حکم فوق درباره دعوي خیاراتی نیز مجري خواهد بود كه تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی  - ۴۷۵ماده 

 اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.خود یا دیگران دارد مشروط بر

 در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته -فصل هفتم 

 وت طلبکارها و مجمع عمومی آنهادر دع -مبحث اول 
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معین شده  ۴۶۷عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكور در ماده  - ۴۷۶ماده 

طلبکارهائی را كه طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است براي بتوسط دفتردار محکمه كلیه 

هاي دعوت و عمومی طلبکارها در رقعه موضوع دعوت مجمع -نماید ت میمشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعو

 اعالنات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی كه از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت  - ۴۷۷ماده 

تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی كه طلب آنها تشخیص و  -ریاست مشارالیه منعقد می شود 

شوند تاجر ورشکسته نیز باین می الوكاله آنها حاضر  طلبکارهائی كه طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وكیل ثابت

تواند اعزام وكیل نماید كه عذر موجه  مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می

 ظر رسیده باشد.و صحت آن بتصدیق عضو ناداشته 

مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی كه بعمل آمده و عملیاتی  - ۴۷۸ماده 

دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدیر تصفیه رسیده بعضو ناظر تقدیم  شده است می كه با استحضار تاجر ورشکسته

 طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.یمات مجمع می شود و عضو ناظر باید از كلیه مذاكرات و تصم

 در قرارداد ارفاقی -مبحث دوم 

 در ترتیب قرارداد ارفاقی -فقره اول 

قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهاي او منعقد نمیشود مگر پس از اجراي مراسمی كه  - ۴۷۹ماده 

 در فوق مقرر شده است.

فقط وقتی منعقد میشود كه الاقل نصف بعالوه یکنفر از طلبکارها با داشتن الاقل سه قرارداد ارفاقی  - ۴۸۰ماده 

مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است  ربع از كلیه مطالباتی كه مطابق

 در آن قرارداد شركت نموده باشند و اال بالاثر خواهد بود.

رداد ارفاقی اكثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ داراي سه هر گاه در مجلس قرا - ۴۸۱ماده 

سه ربع از مطالبات باشند ولی اكثریت عددي را حائز نباشند نتیجه حاصله  ربع از مطالبات نباشند یا آنکه داراي

 از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی براي یکهفته بعد داده میشود.
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مجلس را امضاء  الوكاله آنها حاضر بوده و صورتلبکارهائی كه در مجلس اول خود یا وكیل ثابتط - ۴۸۲ماده 

ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییري دهند ولی اگر اند مجبور نیستند در مجلس نموده

ثریت عددي و مبلغی مطابق ثانی اكاگر در جلسه  -حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است 

 تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود. ۴۸۰ماده 

در موقعی كه  -اگر تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود  - ۴۸۳ماده 

ند كه آیا با احتمال تعقیب میشود الزم است طلب كارها دعوت شوند و معلوم كن تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب

مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب  حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر

باید موكول خواهند كرد یا تصمیم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موكول بزمان بعد نمایند 

را حائز باشند چنانچه در انقضاي  ۴۸۰ریت معین در ماده طلبکارهاي حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اكث

بتقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدي كه بموجب مواد قبل مقرر است مدت و حصول نتیجه رسیدگی 

 در این موقع نیز باید معمول گردد.

ی ممکن است لیکن در اگر تاجر بعنوان ورشکستگی بتقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاق - ۴۸۴ماده 

باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل صورتیکه تعقیب تاجر شروع شده 

 تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

 اند میتوانند راجع بقرارداد اعتراضكلیه طلبکارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته - ۴۸۵ماده 

ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابالغ اعتراض باید موجه بوده و در -كنند 

 شود و اال از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

 مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه كه بعمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار میشوند.

ی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آنرا از قرارداد ارفاق - ۴۸۶ماده 

 محکمه تقاضا نماید.

هر گاه  -محکمه نمیتواند قبل از انقضاي مدت یکهفته مذكور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید 

مل آمده باشد محکمه باید در طلبکارهائی كه حق اعتراض دارند اعتراضاتی بع در ظرف این مدت از طرف

اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت  -موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر كند 

 بتمام اشخاص ذینفع بالاثر میشود.
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قبل از آن كه محکمه در باب تصدیق قرارداد رأي دهد عضو ناظر باید راپورتی كه متضمن كیفیت  - ۴۸۷ماده 

 باشد بمحکمه تقدیم نماید. ستگی و امکان قبول قراردادورشک

 در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود. - ۴۸۸ماده 

 در اثرات قرارداد ارفاقی -فقره دوم 

اند یا در ظرف ده روز ودههمینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی كه در اكثریت ب - ۴۸۹ماده 

قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی كه جزو اكثریت نبوده و قرارداد را هم اند از تاریخ تصدیق آنرا امضاء نموده

میرسد دریافت نمایند لیکن حق  اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارهاامضاء نکرده

تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأدیه تمام طلب كسانیکه در ندارند در آتیه از دارائی 

 اند.ارفاقی شركت داشته یا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده قرارداد

پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوي بطالن نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از  - ۴۹۰ماده 

 یا مقدار قروض حیلۀ بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است. د كه در میزان دارائیتصدیق مکشوف شو

حساب كاملی با حضور  همینکه حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت - ۴۹۱ماده 

فاتر و اسناد و مدیر تصفیه كلیه د -میدهد كه در صورت عدم اختالف بسته میشود عضو ناظر بتاجر ورشکسته 

اند بطلبکارانی كه قرارداد ارفاقی را امضاء نکردهنوشتجات و همچنین دارائی ورشکسته را باستثناي آنچه كه باید 

مأموریت مدیر  داده شود بمشارالیه رد كرده رسید میگیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذكور را داد

 -یابد مجلسی تهیه مینماید و مأموریتش خاتمه می  اتب عضو ناظر صورتاز تمام این مر -تصفیه ختم میشود 

 اختالف محکمه رسیدگی كرده حکم مقتضی خواهد داد.در صورت تولید 

 در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی -فقره سوم 

 در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است: - ۴۹۲ماده 

 بتقلّب.در مورد محکومیت تاجر بورشکستگی  - ۱

 .۴۹۰در مورد ماده  - ۲
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در صورتی كه باشد( اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها ) - ۴۹۳ماده 

 بخودي خود ملغی میشود.

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است براي فسخ قرارداد مزبور بر علیه  - ۴۹۴ماده 

 اقامه دعوي نمود.او 

در صورتیکه اجراي تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبکارها  - ۴۹۵ماده 

را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد میتوانند اجراي تمام یا قسمتی از قرارداد 

 دّد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.كه ضامن نداشته فسخ میشود. در صورت تع

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد بعنوان ورشکستگی بتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا  - ۴۹۶ماده 

هر قسم وسایل تأمینیه را كه مقتضی بداند اتخاذ كند ولی بمحض صدور قرار منع حبس در آید محکمه میتواند 

 زبوره مرتفع میشود.تعقیب یا حکم تبرئه وسائل م

پس از صدور حکم ورشکستگی بتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر  - ۴۹۷ماده 

 و یک مدیر تصفیه معین میکند.

مدیر تصفیه میتواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روي صورت دارائی  - ۴۹۸ماده 

نوشتجات نموده و اگر الزم باشد متممی براي صورت دارائی ترتیب میدهد مدیر دام برسیدگی اسناد و سابق اق

باشند دعوت نماید كه در ظرف یکماه اسناد  تصفیه باید فوراً بوسیله اعالن در روزنامه طلبکارهاي جدید را اگر

معین  ار محکمه كه بموجب آن مدیر تصفیهدر اعالن مزبور مفاد قر -مطالبات خود را براي رسیدگی ابراز كنند 

 شده است باید درج شود.

نسبت بمطالباتیکه سابقاً  -بدون فوت وقت باسنادیکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود  - ۴۹۹ماده 

مطالباتی كه تمام یا قسمتی از آنها بعد از  -آید رسیدگی جدید بعمل نمیتشخیص یا تصدیق شده است 

 ق پرداخته شده است موضوع می شود.تصدی

معامالتی كه تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن  - ۵۰۰ماده 

شود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم نمی یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل

 باشد.
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فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصیکه بعد از در صورت  - ۵۰۱ماده 

 شود.تقسیم میاند بغرما قرارداد ارفاقی طلبکار شده

اند مأخوذي آنها از وجهی اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزي گرفته - ۵۰۲ماده 

 كسر خواهد شد.رسد ها میكه به ترتیب غرما به آن

هر گاه تاجري ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور  - ۵۰۳ماده 

 االجرا است.مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوي الزم ابطال یا فسخ شود ورشکست شد

 در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی -مبحث سوم 

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع  - ۵۰۴ده ما

 خواهد كرد.

( موافقت نماید محکمه مبلغی را براي اعاشه ورشکسته ۴۸۰در صورتی كه اكثریت مذكور در ماده ) - ۵۰۵ماده 

 خواهد كرد.معین ۴۴۷در حدود مقررات ماده 

مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شركت  -اگر شركت تضامنی  - ۵۰۶ماده 

شركاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شركت تابع مقررات این مبحث یا منحصراً با یک یا چند نفر از

فاقی منعقد شده است بغرما تقسیم قرارداد ارو بغرما تقسیم میشود ولی دارائی شخصی شركائی كه با آنها 

نمایند مگر توانند تعهد حصۀ  شریک یا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی -نخواهد شد 

 شریکی كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبري است. -از اموال شخصی خودشان 

 عامل یا وكیل امر این براي توانند می دهند ادامه را ورشکسته تاجر جارتت اگر طلبکارها بخواهند - ۵۰۷ماده 

 .بدهند را مأموریت این تصفیه مدیر بخود یا نموده انتخاب مخصوصی

دارد باید مدت و حدود وكالت و در ضمن تصمیمی كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر می - ۵۰۸ماده 

تصمیم مذكور  -براي مخارج الزمه پیش خود نگاهدارد معین گردد ند همچنین میزان وجهی كه وكیل میتوا

خود تاجر ورشکسته و  -مبلغاً  اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و
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 -د توانند نسبت باین تصمیم در محکمه اعتراض نماین ( می۴۷۳با رعایت ماده همچنین طلبکارهاي مخالف )

 اعتراض اجراي تصمیم را بتأخیر نمیاندازد. این

 بیش كه شود حاصل تعهداتی دهد می ادامه را ورشکسته تجارت اگر از معامالت وكیل یا عاملیکه - ۵۰۹ماده 

 دارائی در كه حصۀ بر عالوه شخصاً اندداده را اجازه آن كه طلبکارهائی فقط است ورشکسته تاجر دارائی حد از

 باشند.تعهدات مذكوره می اند مسئول دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه دادهر مزبو

در صورتی كه عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال  - ۵۱۰ماده 

و مصالحه و وصول و ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح منقول و غیرمنقول تاجر 

آید. اگر تاجر ورشکسته حضور تاجر ورشکسته بعمل می تفریغ كند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با

وزارت عدلیه بعمل فروش اموال مطابق نظامنامه  -العموم كافی است از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی

 خواهد آمد.

ر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید. در همینکه تفریغ عمل تاج - ۵۱۱ماده 

 خود را خواهد داد. این جلسه مدیر تصفیه حساب

هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ اجاره بنحوي كه موافق  - ۵۱۲ماده 

اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت  -میکند منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم 

تصمیم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأمیناتی اند جزو غرما منظور میشوند اگر االجارۀ كه تا آن تاریخ مستحق شدهمال

 از نامه بموجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و اال تأمیناتی كه پسهم سابقاً بموجب اجاره 

در صورتیکه با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی  -ورشکستگی داده می شود باید كافی باشد 

 بفسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

مشروط بر مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقیه مدت بدیگري تفویض نماید ) - ۵۱۳ماده 

طرفین این حق منع نشده باشد( و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه كافی كه  ارداد كتبیاینکه بموجب قر

نامه را بموقع  شرایط و مقررات اجارهاالجاره را بنماید بمالک اموال مستأجره داده و كلیه تأمین پرداخت مال

 خود اجرا كند.

 در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها -فصل هشتم 
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  مبحث اول

 دارند منقول رهینه طلبکارهائیکه در

 شوند.طلبکارهائی كه رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما براي یادداشت قید می - ۵۱۴ماده 

مدیر تصفیه میتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از  - ۵۱۵ماده 

 ورشکسته منظور دارد. تاجر رهن خارج و جزو دارائی

العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نیز در آن اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی - ۵۱۶ماده 

فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه  موقع باید دعوت شود. اگر قیمت

خود در جزو طلبکارهاي عادي در غرما ش كمتر شد مرتهن براي بقیه طلب تسلیم می شود و اگر قیمت فرو

 منظور خواهد شد.

مدیر تصفیه صورت طلبکارهائی را كه ادعاي وثیقه مینمایند بعضو ناظر تقدیم میکند. عضو مزبور  - ۵۱۷ماده 

د در صورتیکه نسبت بحق طلب آنها از اولین وجوهی كه تهیه میشود پرداخته گرددر صورت لزوم اجازه میدهد 

 وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه رجوع میشود.

  مبحث دوم

 دارند تقدم حق منقول غیر باموال نسبت طلبکارهائیکه در

اگر تقسیم وجوهی كه از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در  - ۵۱۸ماده 

طلبکارهائی كه نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور شد همان حین بعمل آمده با

غرماءِ معمولی منظور و از وجوهی كه براي غرماءِ كفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب خود جزو 

 شده باشد. قمزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبالً مذكور شده است تصدی

اگر قبل از تقسیم وجوهی كه از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارائی منقول  - ۵۱۹ماده 

تقسیم شود طلبکارهائی كه نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است 

ولی عنداالقتضاء مبلغ دریافتی در برند حصه می بمیزان كلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره

 موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می شود.
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در مورد طلبکارهائی كه نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی بواسطه مقدم بودن سایر  - ۵۲۰ماده 

خود را تماماً وصول كنند ترتیب ذیل مرعی قیمت اموال غیرمنقول طلب توانند در حین تقسیم  طلبکارها نمی

 خواهد بود:

اگر طلبکارهاي مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این 

منقول بآنها تعلق میگیرد موضوع و بحصۀ كه باید بین طلبکارهاي معمولی مبلغ از حصۀ كه از بابت اموال غیر

اند براي بقیه طلب خود بنسبت ذیحق بودهاضافه میگردد و بقیه طلبکارهائی كه در اموال غیرمنقول  تقسیم شود

 برند.آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می

اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهاي دیگر بعضی از طلبکارهائی كه نسبت باموال غیرمنقول حقوق  - ۵۲۱ماده 

آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معاملۀ كه از بابت قرارداد ارفاقی و  دارند وجهی دریافت نکنند طلب

 غیره با غرما می شود با آنها نیز بعمل خواهد آمد.

  فصل نهم

 منقول اموال فروش و طلبکارها بین تقسیم در

ده شده باشد و پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانۀ كه ممکن است بتاجر ورشکسته دا - ۵۲۲ماده 

مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارائی منقول بین طلبکارها بنسبت طلب آنها كه  وجوهی كه باید بصاحبان

 قبالً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.

حساب عمل  مدیر تصفیه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهی یکمرتبه صورت - ۵۲۳ماده 

ین وجوه موجوده بعضو ناظر میدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسیم وجوه مزبور ورشکستگی را با تعی

 اطالع داده شود.بین طلبکارها داده مبلغ آنرا معین و مواظبت مینماید كه بتمام طلبکارها 

در در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهاي مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آنها كه  - ۵۲۴ماده 

د. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارائی و شده است موضوع میگردصورت دارائی و قروض منظور

كند. براي مطالباتی كه هنوز در باب آنها قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد 

 تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع كرد.
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 كرده معین آنها براي قانون هیکه براي طلبکارهاي مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی كهوجو - ۵۲۵ماده 

را  خود مطالبات قانون این مطابق مذكور طلبکارهاي اگر - شد خواهد سپرده عدلیه بصندوق امانت بطور

 رسیده تقسیم میگردد.بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی كه طلب آنها بتصدیق 

نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی كه  وجوهی كه براي مطالبات تصدیق

 طلب آنها تصدیق شده تقسیم می شود.

پردازد مگر آنکه مدارك و اسناد آنرا قبالً مالحظه كرده باشد مدیر  هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی - ۵۲۶ماده 

سند قید میکند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند میتواند اجازه ه در روي تصفیه مبلغی را كه پرداخت

پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها  مجلسی كه طلب در آن تصدیق شده وجهیدهد كه بموجب صورت 

 رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذكر كنند.

ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند كه تمام یا  ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر - ۵۲۷ماده 

ورشکسته را كه هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صالح تاجر ورشکسته هم  قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر

مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد  منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت

دیگر را دعوت خصوص هر طلبکاري میتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نماید كه طلبکارهاي در این  -آورد 

 نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

 در دعوي استرداد -فصل دهم 

تجارتی باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب  اگر قبل از ورشکستگی تاجر كسی اوراق - ۵۲۸ماده 

بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین دارد و یا سند نگاه

 میتوانند عین اسناد را استرداد كنند. ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن

ده شده است كه بحساب هائی كه در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داالتجاره مال - ۵۲۹ماده 

مادام كه عین آنها كالً یا جزءً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص التجاره بفروش برساند  صاحب مال

 قابل استرداد است.دیگري از طرف تاجر مزبور بامانت یا براي فروش گذارده شده و موجود باشد 
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دیگري خریداري كرده و عین آن موجود است اگر  هائی كه تاجر ورشکسته بحسابالتجاره مال - ۵۳۰ماده 

فروشنده و اال از طرف كسیکه بحساب او آن مال خریداري شده قابل  قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف

 استرداد است.

التجارۀ كه براي فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و  هر گاه تمام یا قسمتی از مال - ۵۳۱ماده 

ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از چ نحوي بین خریدار و تاجر بهی

متعلق بدیگري كه در نزد تاجر ورشکسته  اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور كلی عین هر مال

 موجود باشد قابل استرداد است.

حساب یا بارنامۀ اجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت التجارۀ كه براي ت اگر مال - ۵۳۲ماده 

كننده است بفروش رسیده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذیرفته نمیشود و اال  كه داراي امضاءِ ارسال

از  الحساب گرفته یا مساعدتاًقابل استرداد است و استرداد كننده باید وجوهی را كه بطور علی ۵۲۹موافق ماده 

 ها باید تأدیه بشود بطلبکارها بپردازند.بابت كرایه حمل و حق كمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت

التجارۀ بتاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته  هر گاه كسی مال - ۵۳۳ماده 

 میتواند باندازۀ كه وجه آنرا نگرفته از تسلیم مال بحساب او بیاورد آن كستسلیم شده و نه بکس دیگر كه 

 التجاره امتناع كند.

التجاره را تقاضا نماید ولی  در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال - ۵۳۴ماده 

 ورشکسته مقرر شده است بپردازد.باید قیمتی را كه بین فروشنده و تاجر 

مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نماید و در صورت اختالف  - ۵۳۵ماده 

 حکم مقتضی را میدهد.محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر

 در طرق شکایت از احکام صادره راجع بورشکستگی -فصل یازدهم 

ریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعالن حکم اعالن ورشکستگی و همچنین حکمی كه بموجب آن تا - ۵۳۶ماده 

 اعتراض است.ورشکستگی تشخیص شود قابل 
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اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع كه در ایران مقیمند  - ۵۳۷ماده 

مدتهاي مزبور از كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتداي  در ظرف یکماه و از طرف آنهائی

 تاریخی است كه احکام مذكوره اعالن میشود.

پس از انقضاي مهلتی كه براي تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ  - ۵۳۸ماده 

بتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی كه بموجب حکم ورشکستگی یا حکم تقاضائی از طرف طلبکارها راجع 

مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به همینکه مهلتهاي  -باب صادر شده قبول نخواهد شد  دیگري كه در این

 طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.

باین مدت براي كسانی كه محل  -مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابالغ است  - ۵۳۹ماده 

 خ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه میشود.شش فرساقامت آنها از مقر محکمه بیش از

 قرارهاي ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست: - ۵۴۰ماده 

 ( قرارهاي راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.۱

 ( قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.۲

 التجارۀ كه متعلق بورشکسته است. ب یا مال( قرارهاي فروش اسبا۳

 فیه را مقرر میدارد.( قرارهائی كه قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع۴

 ( قرارهاي صادره در خصوص شکایت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صالحیت خود صادر كرده است.۵

 و ورشکستگی بتقلب در ورشکستگی بتقصیر -باب دوازدهم 

 در ورشکستگی بتقصیر -فصل اول 

 تاجر در موارد ذیل ورشکسته بتقصیر اعالن میشود: - ۵۴۱ماده 

العاده ( در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادي بالنسبه به عایدي او فوق۱

 بوده است.

رمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی كرده كه در ( در صورتیکه محقق شود كه تاجر نسبت بس۲

 .است محض اتفاق به منوط آن نفع یا موهوم تجارت عرف

( اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدي باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز كرده باشد یا اگر ۳
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ید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور است بکار برده تا تحصیل وجهی نما بهمان قصد وسایلی كه دور از صرفه

  برات یا بطریق دیگر باشد.

 ( اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.۴

 در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالن شود: - ۵۴۲ماده 

دون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر بوضعیت مالی او ( اگر بحساب دیگري و ب۱

 العاده باشد.فوقدر حین انجام آنها آن تعهدات 

 .باشد نکرده رفتار قانون این ۴۱۳تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده  ( اگر عملیات۲

دفتر نداشته یا  ۱۳۰۴خرداد  ۱۲فروردین و  ۱۲و  ۱۳۰۳دلو  ۲۵ مصوب تجارت قانون ( اگر از تاریخ اجراي۳

صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور ترتیب بوده یا در دفاتر او ناقص یا بی 

 باشد.(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده صحیح معین نکرده باشد )

 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. ۶مجازات آن از ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و  - ۵۴۳ماده 

العموم در رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضاي مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی - ۵۴۴ماده 

 محکمه جنحه بعمل میآید.

آنرا العموم بعمل آمده باشد مخارج در صورتیکه تعقیب تاجر ورشکسته بتقصیر از طرف مدعی - ۵۴۵ماده 

در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمیتوانند اقدام  -طلبکارها تحمیل نمود  بهیچوجه نمیتوان بهیئت

 قرارداد.بوصول این مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معینه در 

جر بعهدۀ هیئت مخارج تعقیبی كه از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها میشود در صورت برائت تا - ۵۴۶ماده 

شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته طلبکارها و در صورتیکه محکوم 

 مراجعه نماید.

مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی بتقصیر تعقیب كند یا از طرف هیئت  - ۵۴۷ماده 

 س از تصویب اكثریت طلبکارهاي حاضر.شود مگر پطلبکارها مدعی خصوصی واقع 

آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته مخارج تعقیبی كه از طرف یکی از طلبکارها بعمل می - ۵۴۸ماده 

 كننده است. ذمه بعهده تعقیببعهده دولت و در صورت برائت 
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 در ورشکستگی به تقلب -فصل دوم 

را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی كرده و یا هر تاجر ورشکسته كه دفاتر خود  - ۵۴۹ماده 

میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته كه خود را بوسیله اسناد و یا  بطریق مواضعه و معامالت صوري از

نمیباشد مدیون قلمداد نموده است  بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب بمیزانی كه در حقیقت مدیون

 .میشود مجازات جزا قانون تقلب اعالم و مطابقورشکسته به 

 الرعایه است.الزم ۵۴۸تا  ۵۴۵راجع بتقاضاي تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد  - ۵۵۰ماده 

 در جنحه و جنایاتی كه اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند -فصل سوم 

سته بتقلب ورشک بمجازات جزا قانون گی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابقدر مورد ورشکست - ۵۵۱ماده 

 محکوم خواهند شد:

( اشخاصیکه عالماً بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا ۱

 نمایند.پیش خود نگاهدارند یا مخفی 

 ۴۶۷سم دیگري طلب غیرمواقعی را قلمداد كرده و مطابق ماده ( اشخاصیکه بقصد تقلب باسم خود یا به ا۲

 التزام داده باشند.

را مرتکب  ۵۴۹ ماده در مندرجه اعمال و نموده تجارت اشخاصیکه باسم دیگري یا به اسم موهومی - ۵۵۲ماده 

 باشند.ورشکسته بتقلب مقرر است محکوم می اند بمجازاتیکه برايشده

م شخص ورشکسته بدون شركت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش اگر اقوا - ۵۵۳ماده 

 سرقت معین است محکوم خواهند شد.خود نگاهدارند بمجازاتی كه براي 

در موارد معینه در مواد قبل محکمۀ كه رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه  - ۵۵۴ماده 

 حکم بدهد: -شد متهم تبرئه شده با

این حکم را محکمه در صورتیکه  -( راجع برد كلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است بهیئت طلبکارها ۱

 باید صادر كند.مدعی خصوصی هم نباشد 

 ( راجع بضرر و خساراتی كه ادعا شده است.۲
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یف و میل كرده باشد به مجازات اگر مدیر تصفیه در حین تصدي بامور تاجر ورشکسته وجهی را ح - ۵۵۵ماده 

 شد. خیانت در امانت محکوم خواهد

هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاكرات راجعه بورشکستگی با شخص  - ۵۵۶ماده 

به ضرر قرارداد خصوصی منعقد كند كه آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و ورشکسته یا با دیگري تبانی نماید یا 

 تا دو سال محکوم می شود.طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه بحبس تأدیبی از شش ماه 

كلیه قراردادهائی كه پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر كس حتی خود تاجر  - ۵۵۷ماده 

اموالی را كه بموجب قرارداد باطل طرف قرارداد مجبور است كه وجوه یا  -ورشکسته محکوم به بطالن است 

 شده دریافت كرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد.

هر حکم محکومیتی كه بموجب این فصل یا بموجب فصول سابق صادر بشود باید بخرج  - ۵۵۸ماده 

 علیه اعالن گردد.محکوم

 بتقلب در اداره كردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی بتقصیر یا -فصل چهارم 

در تمام مواردي كه كسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می شود  - ۵۵۹ماده 

مذكور است از صالحیت محکمه جزا خارج خواهد  ۵۵۴از آنچه در ماده رسیدگی به كلیه دعاوي حقوقی بغیر

 بود.

بدایت كلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و العموم مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضاي مدعی - ۵۶۰ماده 

 اطالعات الزمه را باو بدهد.

 در اعاده اعتبار -باب سیزدهم 

هر تاجر ورشکسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است كامالً  - ۵۶۱ماده 

 نماید.بپردازد حقاً اعاده اعتبار می

توانند از جهت تأخیري كه در اداءِ طلب آنها شده است براي بیش از پنجسال مطالبه  طلبکارها نمی - ۵۶۲ماده 

حال متفرعاتی كه مطالبه میشود در سال نباید بیش از صدي هفت طلب متفرعات و خسارت نمایند و در هر 

 باشد.
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بتواند حق براي آنکه شریک ضامن یک شركت ورشکسته كه حکم ورشکستگی او نیز صادر شده  - ۵۶۳ماده 

نماید كه به ترتیب فوق تمام دیون شركت را پرداخته است ولو اینکه نسبت  اعاده اعتبار حاصل كند باید ثابت

 بشخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

متناع در صورتی كه یک یا چند نفر از طلبکارها مفقوداالثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه ا - ۵۶۴ماده 

العموم در صندوق عدلیه بسپارد و كه به آنها مدیون است با اطالع مدعینمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را

 الذمه محسوب است.همینکه تاجر معلوم كرد این وجوه را سپرده است بري

عالن تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاریخ ا - ۵۶۵ماده 

 نمایند:ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده 

( تاجر ورشکستۀ كه تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را كه بموجب قرارداد بعهده گرفته است ۱

شریک شركت ورشکستۀ كه شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده  پرداخته باشد. این ترتیب در مورد

 میشود.است نیز رعایت 

 اند.( تاجر ورشکستۀ كه كلیه طلبکاران ذمه او را بري كرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده۲

العموم حوزه ابتدائی داده شود كه اعالن عرضحال اعاده اعتبار باید بانضمام اسناد مثبته آن بمدعی - ۵۶۶ماده 

 شده است. ورشکستگی در آن حوزه واقع

العموم ین عرضحال در مدت یکماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعیسواد ا - ۵۶۷ماده 

بدایت الصاق و اعالن میشود بعالوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را بکلیه طلبکارهائی كه مطالبات 

و  ۵۶۱بر طبق مواد  هنوز طلب خود راآنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و

 اند بوسیله مکتوب سفارشی اعالم دارد.كامالً دریافت نکرده ۵۶۲

طلب خود را كامالً دریافت نکرده میتواند در مدت  ۵۶۲و  ۵۶۱هر طلبکاري كه مطابق مقررات مواد  - ۵۶۸ماده 

 ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند. یکماه از تاریخ اعالم مذكور در

 -اعتراض بوسیله اظهارنامه كه بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدایت داده میشود بعمل میآید  - ۵۶۹اده م

 بموجب عرضحال در حین رسیدگی بدعوي اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود كند.تواند  طلبکار معترض می
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وم بعمل آمده است بانضمام عرایض العمپس از انقضاي موعد نتیجه تحقیقاتی كه بتوسط مدعی - ۵۷۰ماده 

میشود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محکمه اعتراض برئیس محکمه داده 

 احضار میکند.

 حکم قانون محکمه فقط صحت مدارك را سنجیده در صورت موافقت آنها با ۵۶۱در مورد ماده  - ۵۷۱ماده 

محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند  ۵۶۵ماده  اده اعتبار میدهد و در مورداع

 گردد.حکم میدهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر 

مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهاي معترض میتوانند در ظرف ده روز از  - ۵۷۲ماده 

 -سفارشی از حکمی كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند  تاریخ اعالم حکم بوسیله مکتوب

 صادر میکند.حکم  ۵۷۱محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده 

 اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضاي شش ماه. - ۵۷۳ماده 

كه صادر میگردد در دفتر مخصوصی كه در محکمه بدایت محل  اگر عرضحال قبول شود حکمی - ۵۷۴ماده 

 ثبت خواهد شد. اقامت تاجر براي اینکار مقرر است

اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمۀ كه حکم میدهد نباشد در ستون مالحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان 

 مركب قرمز بحکم مزبور اشاره میشود. است مقابل اسم تاجر ورشکسته باكه در دائره ثبت اسناد محل موجود 

ورشکستگان بتقلب و همچنین اشخاصیکه براي سرقت یا كاله برداري یا خیانت در امانت محکوم  - ۵۷۵ماده 

 تجارتی اعاده اعتبار كنند. توانند از جنبه اند نمیاعاده حیثیت نکردهاند مادامی كه از جنبه جزائی شده

 یتجارت اسم -باب چهاردهم 

 تجارتی اختیاري است مگر در مواردیکه وزارتعدلیه ثبت آنرا الزامی كند. ثبت اسم - ۵۷۶ماده 

تجارتخانه خود انتخاب كند  تجارتخانه ندارد نمیتواند اسمی براي تجارتخانۀ كه شریک در صاحب - ۵۷۷ماده 

 كه موهم وجود شریک باشد.

تجارتی خود قرار دهد  تواند اسمري در همان محل نمیتجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگ اسم - ۵۷۸ماده 

 اسم خانوادگی او یکی باشد.تجارتی ثبت شده با ولو اینکه اسم
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 تجارتی قابل انتقال است. اسم - ۵۷۹ماده 

 تجارتی پنجسال است. مدت اعتبار ثبت اسم - ۵۸۰ماده 

قرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام بثبت تجارتی الزامی شده در موعد م در مواردیکه ثبت اسم - ۵۸۱ماده 

 خواهد داشت.الثبت مأخوذ كرده و سه برابر حق

تجارتی و اعالن آن و اصول محاكمات در دعاوي  وزارتعدلیه بموجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم - ۵۸۲ماده 

 خواهد كرد.تجارتی را معین مربوطه باسم

 شخصیت حقوقی -باب پانزدهم 

 خاص حقوقیاش -فصل اول 

 .دارند حقوقی شخصیت قانون تجارتی مذكور در این كلیه شركتهاي - ۵۸۳ماده 

تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت  تشکیالت و مؤسساتیکه براي مقاصد غیر - ۵۸۴ماده 

 خواهد كرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند.مخصوصی كه وزارتعدلیه معین

ثبت مؤسسات و تشکیالت مذكور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد  شرایط - ۵۸۵ماده 

  شد.

یال طال تا پنج پهلوي و بعالوه مشمول ماده ر پنج از نظامنامه مطابق تشکیالت و مؤسسات الثبتحق

 .است امالك و اسناد ثبت قانون ۱۳۵

توان ثبت لف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمیمؤسسات و تشکیالتی را كه مقاصد آنها مخا - ۵۸۶ماده 

 كرد.

مؤسسات و تشکیالت دولتی و بلدي بمحض ایجاد و بدون احتیاج بثبت داراي شخصیت حقوقی  - ۵۸۷ماده 

 میشوند.

 حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی -فصل دوم 
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 حقوق مگر است قائل افراد براي قانون کالیفی شود كهشخص حقوقی میتواند داراي كلیه حقوق و ت - ۵۸۸ماده 

 بوت و امثال ذالک.ن - ابّوت وظایف و حقوق مانند باشد آن داراي است ممکن انسان فقط بالطبیعه كه وظائفی و

 دارند تصمیم اتخاذ صالحیت اساسنامه یا قانون تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتیکه بموجب - ۵۸۹ماده 

 .دمیشو گرفته

 اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است. - ۵۹۰ماده 

 اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملکت است. - ۵۹۱ماده 

 مقررات نهائی -باب شانزدهم 

اند اعتبار بیش از یک امضاء كردهتجارتی ب در مورد معامالتی كه سابقاً تجار یا شركتها و مؤسسات - ۵۹۲ماده 

خواه بعضی از امضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان دیگر طلبکار میتواند بامضاءكنندگان 

 مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

ر زمان در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی كه طلبکار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرو - ۵۹۳ماده 

 نسبت بدیگران نیز هست.

باستثناي شركت هاي سهامی و شركتهاي مختلط سهامی بکلیه شركتهاي ایرانی موجود كه  - ۵۹۴ماده 

مهلت داده میشود كه خود را با مقررات یکی از شركتهاي  ۱۳۱۱تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه بامور

 ثبت قانون دوم ماده مطابق متخلف بشركت نسبت اال و ایندنم ثبت تقاضاي و داده وفق مذكور در اینقانون

 رفتار خواهد شد. ۱۳۱۰ ماه خرداد مصوب شركتها

هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهیه مقدمات ثبت كافی نباشد ممکن است تا ششماه دیگر  - ۵۹۵ماده 

الثبت وقع تقاضاي تمدید نصف حقاضافی داده شود مشروط بر اینکه در ماز طرف محکمه صالحیتدار مهلت

 شركت پرداخته شود.

اریخ اجراي ماده ت و است نقدي بجزاي مربوط كه قسمتی آن در قانون این ۱۵تاریخ اجراي ماده  - ۵۹۶ماده 

 خواهد بود. ۱۳۱۲اول فروردین  ۲۲۰و تبصره آن و قسمت اخیر ماده ۲۰۱
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ماه از تاریخ اجراي  ۶ند كه در ظرف شركت هاي مختلط سهامی موجود مکلف هست - ۵۹۷ماده 

تشکیل دهند و اال هر صاحب سهمی حق دارد انحالل شركت  قانون این مقررات مطابق نظاري هیئت قانون این

 را تقاضا كند.

 مشمول اندكرده مطالبه را خود طلب قانون طلبکاران تاجر متوقفی كه قبل از تاریخ اجراي این - ۵۹۸ماده 

 .كرد خواهند استفاده بوده مقرر آنها براي سابق قانون نبوده و از حقی كه بموجب ۴۷۳ ماده مقررات

 را خود طلب قانون هاي سابق قبل از تاریخ اجراي ایننسبت بطلبکارانی كه در امور ورشکستگی - ۵۹۹ماده 

 ماده مطابق كه داد خواهد مهلت بآنها یکماه و كرده منتشر اعالنی ورشکستههر تصفیه مدیر اندنکرده مطالبه

 خواهند شد. ۴۷۳ ماده مقررات مشمول اال و كنند رفتار اینقانون ۴۶۲

 قوانین ذیل: - ۶۰۰ماده 

 ماده اصالح قانون - ۱۳۰۴و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد  ۱۳۰۳دلو  ۲۵ مصوب تجارت قانون

و  ۲۷۰ ماده رعایت عدم اجازه قانون - ۱۳۰۷تیر ماه  ۲ مصوب تأدیه عدم باعتراض راجع تجارت قانون ۲۰۶

ملی و شركت سهامی بانک تجارتنسبت بتشکیالت و اساسنامه شركت سهامی بانک  قانون ۴۴قسمتی از ماده 

 اجرا بموقع مزبور تاریخ از قانون نسخ و این ۱۳۱۱از تاریخ اول خرداد ماه  ۱۳۰۷تیر ماه  ۳۰پهلوي مصوب 

 .میشود گذاشته

قانونی را كه بمجلس شوراي ملی  وزیر عدلیه مجاز است لوایح» ۱۳۱۰فروردین  ۳۰ قانون چون بموجب

قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل  پیشنهاد مینماید پس از تصویب كمیسیون

راي تصویب نموده ثانیاً بنواقصی را كه در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل 

تجارت( مشتمل بر ششصد ماده كه در تاریخ سیزدهم  قانونعلیهذا )« بمجلس شوراي ملی پیشنهاد نماید

اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراي ملی رسیده 

 است قابل اجراست.

 دادگر -رئیس مجلس شوراي ملی 

 
 


