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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته افتخارسايت ما 

است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور كه هر 

يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور 

) را در حتي االمكان با جواب (تمامي نيمسالهاي موجود

يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن 

 را آپديت نمايد.

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 
 وارد كردن – چسباندن نيمسالهاي مختلف يك درس به يكديگر –مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس 

 اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..

  با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي همچنين
 آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .

www.PNUEB.com 



           ١رت  حقوق تجا
---------------------  

 ١

  )١(حقوق تجارت 
  

  

  کليات، معامالت تجاری، تجار و سازماندهی فعاليت تجاری( کتاب حقوق تجارت :منبع درس

  ا اسکينی       انتشارات سمتدکتر ربيع

  

  تعریف حقوق تجارت

  حقوق تجارت عبارتست از مجموعه قوانين و مقررات حاکم بر اعمال تجاری و تجار

  

  حقوق تجار+ حقوق اعمال تجاری = حقوق تجارت 

  

  مفهوم تجارت

  .تجارت در کنار صناعت و زراعت از اقسام کسب به شمار می رود

ــوم مختلــف متفــاوت اســت   ــصاد  . مفهــوم و قلمــرو تجــارت در عل مــثًال مفهــوم تجــارت در اقت

ــارت      ــه در حقـــوق تجـ ــود در حاليکـ ــده مـــی شـ ــاخته شـ ــاالی سـ ــد و فـــروش کـ ــامل خریـ شـ

  .دارند نيز تجارت تلقی می شوند.  .. خدماتی و،اعمالی که جنبه توليدی، صنعتی

  

  :تاریخچه حقوق تجارت

  دوره باستان - 

 قرون وسطی - 

 دروه جدید - 

  دوره معاصر - 

  .درک بهتر مقررات مستلزم بررسی تاریخ آن است

  .حقوق تجارت در ایران سابقه زیادی ندارد ولی با حقوق دگير کشورها رابطه تنگاتنگ دارد

  .های اروپایی اقتباس شده استروعمده حقوق تجارت ایران از حقوق کش

ــران در حقــوق        ــی حقــوق تجــارت ای ــران اســت ول ــران در حــد تمــدن ای ســابقه تجــارت در ای

  .فرانسه ریشه دارد که خود از حقوق روم سرچشمه گرفته است

  

  : منابع حقوق تجارت

  قانون - ١

 ل فعاالن تجاریعم - ٢

 رویه قضایی - ٣

  عقاید علمای حقوق تجارت - ٤

 کــه قــوانين و اصــول و مقــررات تجــاری از آنهــا نــشأت   بــه سرچــشمه هــای حقــوق تجــارت 

  .می گيرد منابع حقوق تجارت گفته می شود
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 ٢

  :قانون

  قانون اساسی - ١

  :قوانين عادی - ٢

  قوانين تجاری) الف

  قانون مدنی) ب

  های بين المللی ونسيانوکن) ج

  : مصوبات مراجع خاص-٣

  نظریات شورای نگهبان) الف

  مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام) ب

  :تصميمات هيأت وزیران) ج

I-نامه هاب تصوی   

II-آیين نامه ها   

  

قــانون در معنــی عــام بــه هــر قــسم مقــررات اطــالق مــی شــود ولــی در معنــی خــاص بــه    

  .مصوبات قوه مقننه قانون گفته می شود

  

  مهمترین قانون تجاری یا قانون تجارت

تــصویب رســيده قــانون تجــارت مهمتــرین قــانونی اســت کــه در زمينــه مــسائل تجــارتی بــه   

  .است و مشتمل بر انواع موضوعات تجاری است

ــالهای     ــارت در س ــانون تج ــين ق ــال      ١٣٠٤ و ١٣٠٣اول ــدها در س ــيد کــه بع ــصویب رس ــه ت  ب

  . جای خود را به قانون تجارت فعلی داد١٣١١

  .  فرانسه می باشد١٨٠٧ بازتاب ناقصی از قانون تجارت ١٣١١قانون تجارت 

اتی ماننـــد تعریـــف تـــاجر، معـــامالت تجـــارتی، دفـــاتر قـــانون تجـــارت مـــشتمل بـــر موضـــوع

ــارتی،       ــمانت تجـ ــارتی، ضـ ــدگان تجـ ــارتی، نماینـ ــناد تجـ ــارتی، اسـ ــرکتهای تجـ ــارتی، شـ تجـ

  .است... ورشکستگی و 

قــانون تجــارت تنهــا قــانون مربــوط بــه تجــار و اعمــال تجــارتی نيــست و در زمينــه موضــوعات   

  .تجاری قوانين متعددی به تصویب رسيده است

  

   نظر در قانون تجارتتجدید

 تنها اصالحيه اساسی این قانون مربوط به سال ١٣١١پس از تصویب قانون تجارت در سال 

 قانون تجارت تغيير یافت و قانون اصالحی حاوی ٩٣ تا ٢١ می باشد که طی آن مواد ١٣٤٧

  . ماده مربوط به شرکتهای سهامی جایگزین مواد مزبور گردید٣٠٠

ه همت وزارت بازرگانی تجدید نظر کلی در تمام قانون تجارت به  ب١٣٨٤سال در تير ماه 

انجام رسيد و پس از تصویب در هيأت وزیران به صورت الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم 

  .م بوديدر آینده نه چندان دور شاهد تغييرات زیادی در قانون تجارت خواه. شده است
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 ٣

  :عمل فعاالن تجارتی

  یت تجاردعرف و عا) الف

  رسم تجاری) ب

رویه عملی تجار که در انجام معامالت تجارتی به آن پایبند : تعریف عرف و عادت تجارتی

  .هستند

  

  :تعریف رسم تجارتی

  .قه یا صنف خاصی از تجار استرویه عملی تجار که مربوط به منط

  تفاوت رسم با عرف و عادت

ــا تجــارت خــاص اســت ولــی عــرف و عــاد    - ١ ت فراگيــر رســم مربــوط بــه منطقــه خــاص ی

  .می باشد

  هــررســم وقتــی الــزام آور اســت کــه مــورد توافــق قــرار گيــرد ولــی عــرف و عــادت در   - ٢

  .حال الزم األتباع است

  

  : عرف

  عام ) الف

  خاص) ب

 به زمينه خاصی از تجارت مه معامالت است ولی عرف خاص مربوطعرف عام در خصوص ه

  .است

  

  :تعارض عرف با قانون

  امریتعارض عرف با قوانين ) الف

  تعارض عرف با قوانين تکميلی) ب

ــو  تدر  ــا ق ــارض    اعــارض عــرف تجــارتی ب ــوانين را مقــدم داشــت ولــی در تع ــد ق نين امــری بای

  .عرف با قوانين تکلميلی، عرف مقدم است

  

  )عقاید علمای حقوق تجارت(دکترین 

ــات ــار ایــشان منتــشر مــی شــود منبــع     نظری ــد دانــشمندان حقــوق تجــارت کــه در آث  و عقای

قيم حقــوق تجــارت اســت کــه در وضــع قــوانين، اصــالح آنهــا، تفــسير قــوانين و          مــستغيــر 

  .مقررات موثر است

  .پيروی از عقاید علمای حقوق سودمند است ولی الزام آور نيست

  

  رویه قضایی

نحـــوه برخـــورد و طـــرز عمـــل دادگاههـــا در رســـيدگی بـــه دعـــاوی را رویـــه قـــضایی مـــی   

 قــانون اســت ولــی اســتنباط از قــانون ممکــن  چنــد رویــه قــضایی محــاکم مبتنــی بــررهــ. نامنــد

  .است متفاوت باشد که منجر به رویه های مختلف می گردد
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 ٤

ــالی         ــوان ع ــومی دی ــأت عم ــده هي ــه عه ــا ب ــضایی دادگاهه ــه هــای ق ــودن روی ــگ نم هماهن

  .کشور است

ــه       ــد کــه ب ــه قــضایی مــی گوین ــوان عــالی کــشور را رأی وحــدت روی ــأت عمــومی دی رأی هي

  .ادگاهها و شعب دیوان الزم األتباع استموجب قانون برای تمام د

  .رأی وحدت رویه قضایی در حکم قانون است

ــوق           ــابع حق ــوند از من ــی ش ــادر م ــارتی ص ــوعات تج ــه در موض ــضایی ک ــه ق ــدت روی آراء وح

  .تجارت محسوب می شوند

  

  رابطه حقوق تجارت با سایر رشته ها

  

  رابطه حقوق تجارت و حقوق مدنی

ــا قــ    - ١ ــام ی ــانونی ع ــدنی ق ــانون م ــل    ق ــانون تجــارت قاب ــادر اســت و در ســکوت ق انون م

  .استناد می باشد

 .اصول کلی عقود و معامالت در قانون مدنی پيش بينی شده است - ٢

 .گاهی مقررات حقوق مدنی مانع رفع نيازهای تجارتی است - ٣

 .در بسياری از مواد قانون تجارت به مقررات قانون مدنی احاله شده است - ٤

 .است که در حقوق مدنی نيازی به آنها نيستحقوق تجارت تابع اصول خاصی  - ٥

حقــوق مــدنی حفــظ ثــروت اســت ولــی هــدف حقــوق تجــارت گــردش   هــدف مقــررات  - ٦

 .ثروت است

 .در حقوق تجارت اصل آزادی ادله پذیرفته شده بر خالف حقوق مدنی - ٧

 .برخی از موضوعات پيش بينی شده در حقوق تجارت در حقوق مدنی سابقه ندارد - ٨

يــت اعمــال بهــا داده مــی شــود ولــی در حقــوق تجــارت بــه   ماههدر حقــوق مــدنی بــ - ٩

 .ظاهر اعمال توجه می شود

 .اموال غير مادی در حقوق تجارت اهميت بيشتری نسبت به حقوق مدنی دارند -١٠

 .حقوق تجارت برخالف حقوق مدنی تحت تأثير حقوق خارجی است -١١

 .ی استرحقوق تجارت بيش از حقوق مدنی نيازمند تحول و بازنگ -١٢

 .ه در حقوق تجارت بيشتر از حقوق مدنی استرمقررات آم -١٣

ه در حقوق تجارت گاه موجب مسئوليت کيفری است برخالف رتخطی از مقررات آم -١٤

  .حقوق مدنی

 

  :رابطه حقوق تجارت با حقوق عمومی

ــولی        - ١ ــشور ترســيم شــده اســت و اص ــصاد ک ــی اقت ــوق اساســی ســاختار کل در حق

  . در آن دیده می شود...ام به مالکيت و حترچون آزادی انتخاب شغل، ا

فعاليتهــای تجــارتی گــاه بایــد تحــت نظــارت و گــاه دخالــت تــشکيالت اداری و دولتــی     - ٢

  .انجام می گيرد

  



           ١رت  حقوق تجا
---------------------  

 ٥

  رابطه حقوق تجارت با حقوق جزا

  .تخلف از برخی مقررات تجاری دارای ضمانت اجرای کيفری است

  .حقوق جزای تجاری رشته ای است که به این موضوع می پردازد

  

   تجارت با حقوق کاررابطه حقوق

ــزد         ــاجر م ــوده و از ت ــت نم ــاجر فعالي ــام و حــساب ت ــه ن ــه ب ــد ک ــانی دارن ــوًال تجــار کارکن معم

  .تنظيم روابط ميان کارکنان زیر دست تاجر با او تابع قانون کار است. می گيرند

  

  رابطه حقوق تجارت با حقوق بين الملل

  .لعه شوددر تجارت خارجی باید مقررات و موازین بين المللی مطا - ١

ل حـــی تعـــارض احتمـــالی ميـــان قـــوانين وجـــود داشـــته باشـــد جاگـــر در تجـــارت خـــار - ٢

ــد        ــشده باشــد بای ــی ن ــيش بين ــارت پ ــانون تج ــارض در ق ــارض در    تع ــل تع ــد ح ــه قواع ب

  .حقوق بين الملل خصوصی مراجعه نمود

  

  رابطه حقوق تجارت و علم اقتصاد

  .ارتباط ميان این دو رشته موضوعی است - ١

ــن    - ٢ ــان ای ــاط مي ــارت        ارتب ــوق تج ــای حق ــه ج ــی ب ــه گروه ــدی اســت ک ــه ح ــته ب دو رش

  .معتقد به حقوق اقتصادی هستند

  

  ارتباط حقوق تجارت و حقوق مالی

ــورت         - ١ ــه، ص ــناد، ترازنام ــاتر، اس ــه بررســی دف ــوط ب ــشکالت مرب ــده م ــسمتهای عم ق

ــا تعقيـــب متخلفـــين     ــر درآمـــد یـ حـــسابهای تـــاجر جهـــت روشـــن شـــدن ماليـــات بـ

ــه   ــاتی، ترتيــب مطالب ــالاممالي ــه شــکایات و  ي ــان  ... ت، رســيدگی ب ــاط مي موجــب ارتب

  .این دو رشته شده است

ــيش       - ٢ ــا پ ــانون مالياته ــرات و چــک در ق ــاتی اســنادی چــون ســفته، ب ــر مالي ــزان تمب مي

  .بينی شده است

  

  حقوق تجارت جقوق تجار است یا حقوق معامالت تجاری؟

ــف و آنهــ     ــانون مجموعــه ای از اعمــال را تعری ــامالت تجــاری ق ا را تجــاری مــی  در حقــوق مع

  . قانون حقوق و تکاليف اشخاص تاجر را تعيين می کند،در حقوق تجار. شناسد

حقـــوق تجـــارت مبتنـــی بـــر حقـــوق معـــامالت تجـــارتی  ) objective(در نظریـــه موضـــوعی 

ابتـــدا تـــاجر شناســـایی و حقـــوق و ) subjective(اســـت در حـــالی کـــه در نظریـــه شخـــصی 

  .تکاليف او مطالعه می گردد
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 ٦

  وت نظریه شخصینقاط ق

 پــس معــامالت اشــخاص غيــر .حقــوق تجــارت، حقــوق صــنفی و نــاظر بــه تجــار اســت - ١

  .تاجر باید تابع مقررات حقوق مدنی باشد

  .تشخيص تاجر طبق این نظریه به سادگی و از روی دفتر ثبت تجارتی به عمل می آید - ٢

  

  نقاط ضعف نظریه شخصی

  .تجار نامرئی در این نظریه شناسایی نمی شوند - ١

 .م معامالت تجار، تجارتی نيستتما - ٢

  .برخی اعمال ذاتًا تجارتی است چه به وسيله تجار یا غير تجار انجام گيرند - ٣

  

  نقاط قوت نظریه موضوعی

ــه معنــی حقــوق اعمــال تجــارتی اســت و قانونگــذار حقــوق تجــار را      - ١ حقــوق تجــارت ب

  .در ضمن حقوق تجارت بيان کرده است

  .ان باید تابع مقررات تجارتی باشداعمال تجارتی صرف نظر از انجام دهندگ - ٢

  

  نقاط ضعف نظریه موضوعی

ــت و      - ١ ــشترک اسـ ــاوین مـ ــارتی دارای عنـ ــر تجـ ــارتی و غيـ ــامالت تجـ ــسياری از معـ بـ

  .یافتن قانون حاکم بر آنها دشوار است

  .تشخيص تاجر از غيرتاجر ساده نيست و نيازمند تحقيق و بررسی است - ٢

  

  وضعيت حقوق تجارت ایران

ــران  ــع     حقــوق تجــارت ای ــه موضــوعی دارد ولــی در واق ــه نظری ــشتری ب ــرایش بي ــد گ  هــر چن

  .ترکيبی از هر دو نظریه موضوعی و شخصی در آن دیده می شود

  

  ضرورت شناسایی معامالت تجارتی

در ماده یک قانون تجارت تاجر به کسی اطالق می شود که شغل معمول خود را انجام 

  .اجر ابتدا باید معامالت تجارتی را شناختایی تپس برای شناس.  تجارتی قرار بدهدمعامالت

ــرده شــده اســت      ــام ب ــد ن ــامالت تجــارتی در ده بن ــانون تجــارت مع ــاده دو ق در برخــی . در م

  . معامله ناميد رااز این بندها یک یا چند فعاليت تجارتی آمده است لذا نمی توان آنها

 

  پيشنهاد 

ــرر دار       ــه مق ــن ک ــای ای ــه ج ــارت ب ــانون تج ــاده دو ق ــود م ــر ب ــرار  بهت ــارتی از ق ــامالت تج د مع

ــا هــم شــامل معــامالت تجــارتی و      ذیلنــد مقــرر مــی داشــت عمليــات تجــارتی از قــرار ذیلنــد ت

  .هم شامل فعاليتهای تجارتی می گشت
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 ٧

  :اقسام عمليات تجارتی

  عمليات تجارتی توليدی - ١

 عمليات تجارتی توزیعی - ٢

  عمليات تجارتی خدماتی - ٣

  .ناسبترین تقسيم بندی استاین تقسيم بندی جامع و کامل نيست ولی م

يچ یک از تقسيمات تطبيق نمی کند و عمليات  آمده با ه٢ ماده ٨اتی که در بند معامالت برو

  . همان ماده می تواند در هر سه قسمت قرار گيرد١٠مربوط به کشتی در بند 

  

  معامالت برواتی

  .بروات جمع برات است

  .در قانون تجارت این سند تعریف نشده است

ریف برات می توان گفت برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری در تع

  .دستور می دهد وجه مندرج در آن را در موعد مندرج در سند به دارنده آن بپردازد

منظور از معامالت برواتی اعمالی است که روی این سند انجام می شود، مانند صدور، 

  ...قبول و 

  

  برواتیعلت تجارتی بودن معامالت 

  .این سند از ابتدا ميان تجار و در معامالت تجارتی استفاده شده است - ١

  .تعهدات ناشی از این سند به دليل ماهيت خاصی که دارد مورد نياز غيرتجار نيست - ٢

  

  عمليات تجارتی توزیعی

ــا فروشــنده         ــده ی ــد کنن ــاال از تولي ــه موجــب رســاندن ک ــالی اســت ک ــه اعم ــور مجموع منظ

  . و در نهایت به مصرف کننده می شودءعمده به فروشنده جز

  

  اقسام عمليات تجارتی توزیعی

ــن کــه         - ١ ــا اجــاره اعــم از ای ــروش ی ــصد ف ــه ق ــول ب ــال منق ــوع م ــا تحــصيل هــر ن ــد ی خری

 .تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

  تهيه و رساندن ملزومات - ٢

  

  نکات قابل توجه در بند یک

  .خرید از جمله روشهای تحصيل مال است - 

خرید است که ممکن است از طریق انجام اعمال حقوقی متنوعی صورت تحصيل اعم از  - 

 .پذیرد

هر چند خرید رایج ترین روش تحصيل مال در تجارت است ولی با آوردن قيد تحصيل طرق  - 

جام دیگری چون معاوضه مشمول تعریف قرار می گيرند و هم تجار نمی توانند با ان

 .ارتی بگریزندشمول مقررات تجمعامالتی به غير از خرید از 
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 ٨

قصد فروش یا اجاره آنچه خریداری یا تحصيل می شود باید به هنگام خرید یا تحصيل  - 

 .وجود داشته باشد

ندارد ولی می توان از شواهد  هر چند در حقوق ابزاری برای احراز قصد واقعی وجود - 

 .قرائن و امارات به آن پی برد

ذاتی است ولی فروش یا اجاره از خرید یا تحصيل به قصد فروش یا اجاره عمل تجارتی  - 

 .اعمال تجارتی تبعی است

تصرفاتی مقصود قانونگذار از اموال منقول در بند یک ماده دو به قرینه آن که مقرر داشته  - 

 .ن شده یا نشده باشد اموال مادی استدر آ

با آوردن قيد منقول برای مال نتيجه می شود که خرید یا تحصيل مال غير منقول هر چند  - 

 .ه باشد تجارتی نيستاجاز قصد فروش یا به

قانون تملک آپارتمانها اعمال شرکتهایی که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و طبق  - 

 .محل کسب تشکيل می شوند در زمره اعمال تجارتی می باشند

  .اگر حاصل درآمد شخص از تصرف در مال خریداری شده باشد باید او را صنعتگر دانست - 

  

  جه در بند دونکات قابل تو

  .تهيه و رساندن ملزومات در قالب موسسه عمل تجارتی است - 

 .موسساتی که در ازای دریافت مزد کاالهایی را به مشتریان می رسانند تاجرند - 

اگر آنچه توزیع می شود توسط موسسه خریداری و به مشتری فروخته شود مشمول  - 

  .بند قبلی قرار می گيرد

  

  عمليات تجاری توليدی

ــور ا ــه         منظ ــه ب ــواد اولي ــدیل م ــب تب ــه موج ــاتی اســت ک ــدی عملي ــارتی تولي ــات تج ز عملي

  .کاالی جدید می گردد

هر چند این عمليات ممکن است تحت شمول بند یک ماده دو قانون تجارت قرار گيرد ولی در 

  .عنوان تأسيس و به کار انداختن هر قسم کارخانه آمده است تحت ٤بند 

کارخانــه نباشــد در ایــن صــورت بنــد یــک مــاده در ممکــن اســت مــواد اوليــه مــال صــاحب  - 

  . همان ماده عمل تجارتی است٤شامل آن نشده ولی طبق بند 

هر چند تأسيس و به کار انداختن کارخانه بعيد است برای استفاده شخصی باشد، با  - 

  .در چنين فرض نادری قانونگذار کارخانه داری را تجارتی نمی دانداین حال 

  

  با صنعتگرتفاوت کارخانه دار 

ــرد         - ١ ــد ســود مــی ب ــار مــی کنن ــه ک ــه در کارخان ــران ک ــار دیگ ــوًال از ک ــه دار معم کارخان

  .ولی صنعتگر حاصل دست رنج خود را بدست می آورد

ســود صــنعتگر بيــشتر از محــل کــاری اســت کــه انجــام مــی دهــد ولــی کارخانــه دار      - ٢

  .از فروش کاالی ساخته شده سود می برد
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 ٩

  عمليات تجارتی خدماتی 

ی اســـت کـــه طـــی آن تـــاجر خـــدمتی بـــه تاز عمليـــات تجـــارتی خـــدماتی عمليـــامنظـــور 

  .مشتری ارائه می دهد

  

  :اقسام عمليات تجارتی خدماتی

  ای خدمات واسطه - ١

 خدمات مالی - ٢

  خدمات متفرقه - ٣

  

  :اقسام عمليات تجارتی خدماتی واسطه ای

  داللی - ١

 )کميسيون(حق العمل کاری  - ٢

 عاملی - ٣

  .جاد می شوندتأسيساتی که برای انجام برخی امور ای - ٤

  

  داللی

  . آمده است٣٥٦ تا ٣٣٥مقررات مربوط به داللی در قانون تجارت از ماده 

ــوان        ــت عن ــستقلی تح ــانون م ــی دارای ق ــارت، دالل ــانون تج ــر ق ــالوه ب ــه   "ع ــع ب ــانون راج ق

  . و آیين نامه های مربوط به آنست١٣١٧مصوب " دالالن

  

  

  تعریف دالل

ت که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی  قانون تجارت دالل کسی اس٣٣٥طبق ماده 

  .شده یا برای کسی که می خواهد معامالتی نماید طرف معامله پيدا می کند

  .دالل ميان طرفين معامله نقش واسطه را ایفا نموده و خود در انعقاد معامله نقشی ندارد

  .دالل ضامن انجام معامله یا اجرای آن نيست

  .استحقاق دریافت اجرت را پيدا می کندوقتی معامله انجام شد دالل 

ــر     دالل در صــورتی  ــا ضــامن یکــی از دو طــرف در براب ــد کــه ی ــه مــسئوليت مــی یاب در معامل

  .دیگری شود یا خود در معامله سهيم باشد

  

  )کميسيون(حق العمل کاری 

  . در قانون تجارت وارد شده است٣٧٦ تا ٣٥٧مقررات مربوط به حق العمل کاری از ماده 

  

  )کميسيونر(ف حق العمل کار تعری

 قــانون تجــارت حــق العمــل کــار کــسی اســت کــه بــه اســم خــود ولــی بــه  ٣٥٧طبــق مــاده 

  .معامالتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد) آمر(حساب دیگری 



           ١رت  حقوق تجا
---------------------  

 ١٠

  مسئوليت حق االعمل کار

حق . ستچون حق العمل کار به نام خود معامله می کند لذا در برابر طرف معامله مسئول ا

  .العمل کار باید تابع دستورات آمر بوده و چنانکه او گفته است معامله را به انجام رساند

  .حق العمل کار در معامالت باید مصلحت آمر را رعایت کند

  .حق العمل کار وقتی مستحق کميسيون می گردد که معامله اجرا شده باشد

ــا خــود  حــق العمــل کــار نمــی توانــد شخــصًا مــالی را بــه عنــوان ف   روشــنده بــه آمــر بدهــد ی

ــا           ــر داشــته باشــد ی ــاری از ســوی آم ــين اختي ــه چن ــن ک ــر ای ــر باشــد مگ ــای آم ــدار کااله خری

  .مأمور خرید یا فروش کاالیی باشد که دارای مظنه بورسی یا بازاری است

  

  عاملی

  .برخالف دالل و حق العمل کار، عامل در مقررات ما تعریف نشده است

  

  تعریف عامل

  .امل ميان حقوقدانها اختالف نظر دیده می شوددر تعریف ع

ــظ       ــه لف ــل ترجم ــی رســد عام ــر م ــه نظ ــسی    Agenceب ــده اســت و او ک ــی نماین ــه معن  ب

  .است که به نام و حساب دیگری معامله می کند

  . استوکالتدر حقيقت عامل وکيل آمر بوده و تابع مقررات 

  

  ی انجام بعضی امور ایجاد می شوندتأسيساتی که برا

  . قانون تجارت کلی و مبهم است٢ی در ماده نبارت قانواین ع

  .قانوگذار مفهوم این عبارت را با ذکر سه مثال روشن نموده است

تـــسهيل معـــامالت ملکـــی، پيـــدا کـــردن خدمـــه و تهيـــه و رســـاندن ملزومـــات دارای وجـــه 

  .هر سه عمل خدماتی می باشند. اشتراک هستند

  

  نتيجه 

  .ماتی باشند تجارتی خواهند بودتصدی به هر قسم تأسيساتی که خد

  

  :اعمال تجارتی خدماتی مالی

  عمليات بانکی - ١

 بيمه گری - ٢

  صّرافی - ٣

  

  تعریف عمليات بانکی

  .عمليات بانکی در مقررات ما تعریف نشده است

ــش ــزی         خت ــک مرک ــان بان ــه از ارک ــار ک ــول و اعتب ــورای پ ــده ش ــه عه ــانکی ب ــات ب يص عملي

  .است می باشد
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 ١١

  اقسام عمليات بانکی

  :مليات بانکی را می توان از قرار زیر دانستاقسام ع

  افتتاح انواع حساب - ١

 اعطای وام و اعتبار - ٢

 قبول و نگهداری امانات - ٣

 اجاره صندوق امانات - ٤

  صدور و تأئيد و قبول ضمانت نامه های ریالی و ارزی - ٥

  

  قالب ارائه خدمات بانکی

ــات      ــانون عملي ــصویب ق ــا ت ــالب و ب ــس از انق ــانکی   پ ــدمات ب ــا، خ ــدون رب ــانکی ب ــب ب  در قال

  .عقود اسالمی ارائه می شود

ــًا تجــارتی نمــی باشــند و فقــط زمــانی کــه توســط بانکهــا انجــام شــوند    عقــود اســالمی ذات

  .تجارتی تلقی می گردند

  

ــوده و خــدمات مــالی ارائــه مــی کننــد در      موســسات مــالی و اعتبــاری کــه شــبيه بانــک هــا ب

  :دو صورت تاجر محسوب می شوند

  .ای سهامی تشکيل شونددر صورتی که به شکل شرکته - ١

  .در صورتی که مبادرت به انجام اعمال تجارتی نمایند - ٢

  

  صّرافی

ــردن اســـت و صـــراف کـــسی اســـت کـــه در ازای    ) change(صـــرف  بـــه معنـــی تبـــدیل کـ

  .مبلغی پولی را به واحد پولی دیگر تبدیل می کند

بــوده  بــه واحــد پــولی دیگــر ن واحــد پــولیخــدماتی کــه صــرافان ارائــه مــی کننــد فقــط تبــدیل

ــال ارز و       ــسافرتی، صــدور حوالجــات، انتق ــروش چــک هــای م ــد و ف را ... و خــدماتی چــون خری

  .ر می گيردبنيز در 

  

  علت عدم رونق شغل صرافی

  .اغلب خدماتی را که صرافان ارائه می کنند اکنون بانک ها نيز ارائه می نمایند - ١

 تغيير مقررات ارزی - ٢

  

  عمليات بيمه

ف در ازای دریافت مبلغی تحت عنوان حق بيمه جبران بيمه عقدی است که در آن یک طر

  .تمام یا قسمتی از خسارت احتمالی طرف دیگر را در مدت معين تعهد می کند
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 ١٢

  اقسام بيمه

ــه        ــه ب ــسام بيم ــایی اق ــه دری ــت بيم ــاظ اهمي ــه لح ــانون ب ــری و غيربحــ در ق ــسيم بح ری تق

  .ردشده است ولی می توان بيمه را به بيمه اشخاص و اشياء تقسيم ک

  .در بيمه اشخاص موضوع تعهد بيمه گر جبران خسارت جانی است

  .در بيمه اشياء موضوع تعهد بيمه گر جبران خسارت مالی است

 تمام ١٣٥٨ق الیحه قانونی ملی شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباری مصوب طب

  .دید گرعموسسات بيمه کشور ملی شد و فعاليت نمایندگيهای بيمه خارجی در ایران ممنو

در وضع فعلی موسسات بيمه به صورت شرکتهای دولتی بوده و اخيرًا مجوز تأسيس 

  .شرکتهای بيمه خصوصی نيز صادر می شود که تمامًا زیر نظر بيمه مرکزی فعال هستند

  

  :اعمال تجارتی خدماتی متفرقه

  تصدی به حمل و نقل - ١

 تصدی به عمليات حراجی - ٢

  تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی - ٣

  

  صدی به حمل و نقلت

  .حمل و نقل الزمه تجارت است

  .حمل و نقل دارای اقسام متنوعی است که هر قسم برای خود مقررات خاصی دارد

  . باشدیحمل و نقل ممکن است داخلی یا بين الملل

  .حمل و نقل ممکن است از طریق خشکی، دریا یا هوا باشد

  . باشدحمل و نقل از راه خشکی ممکن است جاده ای یا ریلی

  .حمل و نقل ممکن است ترکيبی باشد

  .حمل و نقل ممکن است مربوط به نقل و انتقال کاال یا مسافر باشد

  . پيش بينی شده است٣٩٤ تا ٣٧٧مقررات قرار داد حمل و نقل در قانون تجارت از ماده 

ــی در          ــاره شــمرده شــده اســت ول ــواع اج ــل از ان ــل و نق ــه حم ــصدی ب ــدنی ت ــانون م در ق

  .ت از اقسام وکالت استقانون تجار

  

  تعریف تصدی

ــاه،        ــک ســازمان، موســسه، بنگ ــب ی ــاری در قال ــه ک ــصدی وقتــی اســتفاده مــی شــود ک ت

  .انجام گيرد... تشکيالت و 

  

  تعریف متصدی حمل و نقل

ــل اجــرت     ٣٧٧طبــق مــاده  ــانون تجــارت متــصدی حمــل و نقــل کــسی اســت کــه در مقاب  ق

  .ل اشياء را به عهده می گيردحم

ــدیهی اســت هــ   ــر        ب ــورد نظ ــان م ــا خلب ــده ی ــد رانن ــل مانن ــل و نق ــيله حم ــده وس دایت کنن

  .گذار نبوده استنقانو
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 ١٣

  تصدی به حمل و نقل مسافر

ــاده   ــون در مـ ــا ٢چـ ــانون تجـ ــی    ر قـ ــت و از طرفـ ــق اسـ ــل مطلـ ــل و نقـ ــه حمـ ــصدی بـ ت تـ

ــه نظــر مــی        ــذا ب ــد ل ــات خــود حمــل و نقــل مــسافر را تجــاری مــی دانن ــدان هــا در نظری حقوق

  . می شودب نقل مسافر نيز شغلی تجاری محسورسد تصدی به حمل و

  

  حراجیتصدی به عمليات 

متصدی حراج کسی است که کاال را به باالترین قيمت پيشنهادی در محل حراج می 

 می شود پس به ٢اگر اموال فروشی از آن خود متصدی باشد مشمول بندیک ماده . فروشد

  .نظر می رسد منظور قانونگذار فرضی است که اموال به متصدی حراج تعلق ندارد

  

  تفاوت حراج با مزایده

  . به طور شفاهی انجام ميگيرد در حالی که مزایده کتبی استراج فی المجلس وح

  .این عمل تجارتی به عنوان یک شغل معمولی در ایران رایج نيست

  

  تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

ــی،         ــی، فرهنگ ــاریخی، طبيع ــری، ت ــری هن ــه اث ــه مــی شــود ک ــی گفت ــه محل ــشگاه ب نمای

  .يرددر معرض بازدید عالقمندان قرار می گ... صنعتی و 

  .بازدید استد متصدی نمایشگاه معموًال از محل فروش بليط برای درآم

  .کسی که آثارش به نمایش درآمده تاجر نيست

  .نمایشگاه محسوب می شوند... اماکنی مانند سينما، سيرک، تئاتر و 

منظـــور از نمایـــشگاه عمـــومی یعنـــی نمایـــشگاهی کـــه اختـــصاص بـــه صـــنف یـــا قـــشر   

  .ن را داشته باشندآان بازدید از خاصی نداشته و همگان امک

  

  :عمليات مربوط به کشتی

  کشتی سازی  - ١

 خرید و فروش و هرگونه معامله مربوط به کشتی - ٢

  کشتيرانی - ٣

ــد    ــب بن ــاده ٤کــشتی ســازی معمــوًال در قال ــانون تجــارت ٢ م  مــی گنجــد چــون کــشتی    ق

  .در یک کارخانه توليد کشتی و شناور ساخته می شود

ت ر قــانون تجــا٢د فــروش یــا اجــاره نيــز در بنــد یــک مــاده  خریــد یــا تحــصيل کــشتی بــه قــص 

  . عمل تجارتی محسوب می شود٢ ماده ٢کشتيرانی هم مطابق بند . قرار می گيرد

 آن نيز مانند عاریههرگونه معامله مربوط به کشتی  قانون تجارت ٢ ماده ١٠طبق بند 

تی محسوب می شود وش کشتی طبق این بند جزء معامالت تجارتی ذارتجارتی است و نيز ف

  .که این نکات از سایر بندها به دست نمی آید

 و در سطح بين ١٣٤٣مهمترین قانون داخلی حاکم بر حقوق دریایی قانون دریایی مصوب 

  . به آن پيوست١٣٤٤ه است که ایران در سال وکسل یا الهالمللی کنوانسيون بر
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 ١٤

  تعریف تاجر

  .تماده یک قانون تجارت تاجر را تعریف کرده اس

طبـــق مـــاده مـــذکور تـــاجر کـــسی اســـت کـــه شـــغل معمـــولی خـــود را انجـــام معـــامالت 

  :در خصوص تعریف قانونی تاجر چند نکته حائز اهميت است. تجارتی قرار بدهد

  .تاجر لزومًا شخص حقيقی نيست و ممکن است شخص حقوقی باشد - ١

 .شغل به فعاليتی اطالق می شود که برای کسب درآمد انجام شود - ٢

فت معمـــولی بـــرای شـــغل آن اســـت کـــه شـــغل مـــستمر بـــرای تـــاجر  منظـــور از صـــ - ٣

شــناختن شــخص بایــد احــراز شــود هــر چنــد مــستمر بــودن فعاليــت تجــارتی از مفهــوم   

 .شغل استنباط می شود

 ٢مــراد قانونگــذار از معــامالت تجــارتی همــان معــامالت تجــارتی ذاتــی منــدرج در مــاده     - ٤

 .قانون تجارت است

ود بایــد معــامالت تجــارتی را بــه نــام و حــساب بــرای ایــن کــه شــخص تــاجر شــناخته شــ - ٥

  .خود انجام دهد

  

  :نکته

ــصادی،        ــد اقت ــانی، داشــتن ک ــارت بازرگ ــارتی، داشــتن ک ــت تج ــر ثب ــام در دفت ــت ن صــرف ثب

  .هيچ یک دليل قطعی بر تاجر بودن شخص نيست... تنظيم دفاتر تجارتی و 

  

  اشخاص حقوقی تاجر

  .تی به فعاليت می پردازندمعموًال اشخاص حقوقی در قالب شرکتهای تجار

دولت یا موسسات دولتی که عهده دار ادازه کشور هستند بر فرض که دراین راستا فعاليت 

تجارتی بنمایند تاجر تلقين نمی شوند اما شرکتهای دولتی که به اعمال تجارتی اشتغال دارند 

 الیحه ٣٠٠اده تاجر تلقی می شوند ولی تابع قانون خاص خود بوده و در موارد سکوت طبق م

  .اصالحی قانون تجارت تابع مقررات تجارتی خواهند بود

  

  اعمال تجارتی تبعی

  .اعمال تجارتی تبعی اعمالی است که به تبع انجام دهندگان آن تجارتی تلقی می شود

  : قانون تجارت نام برده شده اند و عبارتند از٣اعمال تجارتی تبعی در ماده 

  .به و صرافان و بانکهاکليه معامالت بين تجار و کس - ١

 .کليه معامالتی که تاجر با غير تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید - ٢

ــاب خــود       - ٣ ــرای امــور تجــارتی ارب ــاجر ب ــا شــاگرد ت ــا خدمــه ی کليــه معــامالتی کــه اجــزاء ی

 .می نماید

  .کليه معامالت شرکتهای تجارتی - ٤
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 ١٥

  وایج غير تجارتیحمعامالت بين دو تاجر برای رفع 

 تجــارت ایــن معــامالت، تجــارتی تلقــی  بــه اســتناد بنــد یــک مــاده ســه قــانون ممکــن اســت

ــع    و شــوند  ــذار رف ــر قانونگ ــه اگ ــه شــود ک ــامالت الزم   حــگفت ــن قــسم مع وایج تجــارتی را در ای

  : همان ماده ذکر می کرد ولی این نظریه پذیرفته نيست، زیرا٢ به مانند بند دی دیم

ر بــرای امــور تجــارتی نبــوده اســت   اگــر ثابــت شــود معاملــه ميــان تجــا  ٥طبــق مــاده  - ١

  .نباید آن را تجاری تلقی نمود

 قـــانون مـــدنی دفـــاتر تجـــار در ميـــان  ١٢٩٧ قـــانون تجـــارت و مـــاده ١٤طبـــق مـــاده  - ٢

ایــشان بــه شــرطی قابــل اســتناد اســت کــه مربــوط بــه دعــاوی تجــاری باشــد پــس     

 .ممکن است اختالف ميان دو تاجر مربوط به مسائل مالی غير تجارتی باشد

ــ در ر - ٣ ميــان تجــار وقتــی تجــارتی شــمرده مــی      ضایی کــشور فرانــسه تعهــد   ویــه ق

  .شود که مربوط به نيازهای تجارتی باشد

  

  :نکته

ــات        ــی الزام ــار اســتفاده مــی شــود ول ــامالت تج ــرای مع ــد صــفت تجــارتی اغلــب ب هــر چن

  .خارج از قرارداد تاجر نيز ممکن است تجارتی یا غيرتجارتی باشد

  

  رژیم حاکم بر اعمال تجارتی

 که در حقوق مدنی پيش ترژیم حقوقی حاکم بر اعمال تجارتی در حقوق ایران همان اس

  .بينی شده است مگر این که در حقوق تجارت شاهد مقررات خاص باشيم

 عـــدم مـــثًال. در تعهـــدات تجـــارتی رعایـــت دو اصـــل ســـرعت و اطمينـــان ضـــرورت دارد      

ــذف   ــدیون و حـ ــه مـ ــت بـ ــای مهلـ ــذ  اعطـ ــا پـ ــک یـ ــررات چـ ــتمهال از مقـ ــسئول اسـ ت يیرش مـ

  .تضامنی در تعهدات تجارتی برای رعایت این اصول است

اگر معامله ای ميان یک تاجر با غيرتاجر صورت گيرد به نظر می رسد نسبت به تعهدات تاجر 

  .تابع رژیم اعمال تجاری و نسبت به غير تاجر تابع قواعد عمومی در حقوق مدنی باشد

  

  شرایط اشتغال به تجارت

ــانون    ــق ق ــر طب ــد        ب ــی توان ــس م ــر ک ــاب شــغل اســت و ه ــر آزادی انتخ ــل ب اساســی اص

ل در خــصوص گروهــی بنــا حــاشــغل دلخــواه خــود و از جملــه تجــارت را انتخــاب نمایــد بــا ایــن   

  .به مالحظاتی امکان تجارت وجود ندارد

  

  تجارت محجورین 

ه ی اگر محجور مميز باشد می تواند با اجازه ولی یا قيم خود ببسبراساس قانون امور ح

  .فعاليتهای تجارتی پرداخته و تاجر تلقی شودولی محجورین غير مميز نمی توانند تجارت کنند

  .نمایندگان محجورین نيز حق تجارت کردن از جانب ایشان را ندارند

  

 



           ١رت  حقوق تجا
---------------------  

 ١٦

  تجارت اتباع بيگانه

  .طبق قانون کار شرایط اشتغال اتباع بيگانه در ایران معين شده است

ــرای اشــتغال   ــا حــق کــار مــشخص داشــته و از وزارت   اتبــاع بيگانــه ب ــران بایــد رویــداد ب در ای

  .کار پروانه کار اخذ نمایند

  .تجارت اتباع بيگانه در ایران با محدودیتهایی مواجه است

  

  تجارت انحصاری

ــزرگ        ــنایع ب ــارجی، ص ــانی خ ــایی، بازرگ ــداری، هواپيم ــد بانک ــارت مانن ــسام تج برخــی از اق

  .به تجارت بپردازند انند در این زمينه هادر انحصار دولت است و اشخاص نمی تو

  .البته امکان فعاليت در زمينه های انحصاری با صدور مجوز دولتی ممکن است

  

  ممنوعيت از تجارت

ــئ    ــت شـ ــل رعایـ ــه دليـ ــشاغل بـ ــی مـ ــاحبان برخـ ــتفاده از   وصـ ــوء اسـ ــال سـ ــا احتمـ نات یـ

ــد      ــوع شــده ان ــردن ممن ــارت ک ــغلی از تج ــت ش ــت   . موقعي ــل رعای ــه دلي ــضات ب ــثًال ق ــأن م  ش

منــصب قــضا و کارمنــدان دولــت از برخــی فعاليتهــای تجــارتی نظيــر حــق العمــل کــاری در           

  .گمرک به دليل احتمال سوء استفاده ممنوع هستند

  

  تجارت با اخذ پروانه و مجوز خاص

ــا مجــوز از مراجــع خــاص هــستند مثــل     بعــضی از فعاليتهــای تجــارتی نيازمنــد اخــذ پروانــه ی

  .هنمایش فيلم یا تأسيس داروخان

  

  ثبت تجارتی

ثبــت . پــيش بينــی شــده اســت  قــانون تجــارت ١٩ الــی ١٦موضــوع ثبــت تجــارتی در مــوارد  

  .نام همه تجار و شرکتهای تجارتی در دفتر ثبت تجارتی الزامی است

  

  :ناءثاست

  .کسبه جزء از این ثبت نام معاف هستند

  :فایده ثبت نام تجار در دفاتر ثبت تجارتی

  . تجارت مشغولندتعيين تعداد اشخاصی که به - ١

 اماره ای بر تاجر شناخته شدن اشخاص ثبت نامی - ٢

 کسب اطالع از وضعيت تجار - ٣

 برخورداری از بعضی امتيازات - ٤

  نظارت دولت بر فعاليت های تجاری - ٥
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  محل ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتی

هر چند بهتر بود یک دفتر ثبت تجارتی ملی واحد برای تمام تجار منظور می شد ولی تاجر 

دفاتر ثبت . باید در دفتر ثبت تجارتی محلی که در آن اشتغال دارد اقدام به ثبت تجارتی بنماید

تجارتی در تهران واقع در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی بوده و در شهرستانها ادارات ثبت 

  .اسناد محل می باشد

  

  شماره ثبت تجارتی

  .اره ثبت تجارتی ناميده می شودبت می شود شمثای که تحت آن مشخصات تاجر  شماره

 

  ثبت شرکتها

ثبت نام شرکتهای تجاری در دفتر ثبت تجارتی با ثبت آنها در دایره ثبت شرکتها متفاوت 

  .است که ثبت مجدد شرکتهای تجارتی لغو به نظر می رسد

  

  نحوه ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی

 باید به اداره ثبت تقدیم شود به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به موجب اظهار نامه ای که

این اظهار نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ شروع فعاليت تجارتی باید تنظيم و . عمل می آید

  .تقدیم شود
  

  دن مندرجات دفتر ثبت تجارتیواعالمی ب

اطالعاتی که به وسيله تاجر در اختيار اداره ثبت گذاشته می شود توسط مأمور ثبت به طور 

رل می شود و لذا ثبت تجارتی به مفهوم صحت مندرجات دفتر ثبت نمی باشد به شکلی کنت

  .مندرجات دفاتر ثبت تجارتی جنبه اعالمی دارد همين دليل است که گفته می شود

  

  ضمانت اجرای عدم ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی

 ١٦ضــمانت اجــرای عــدم ثبــت نــام در دفتــر ثبــت تجــارتی جــزای نقــدی اســت کــه در مــاده   

  .قانون تجارت پيش بينی شده است

  .ميزان جریمه با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم اندک است
  

  دفاتر تجارتی

 قــانون تجــارت تمــام تجــار بــه اســتثنای کــسبه جــزء بایــد دفــاتر تجــارتی  ٦بــه موجــب مــاده 

  .تنظيم کنند
  

  فایده تنظيم دفاتر تجارتی

  .کند نموده و بر آن اشراف پيدا ميظارتبا تنظيم دفاتر تجارتی، تاجر بر تجارتخانه خود ن - ١

با تنظيم دقيق دفاتر تجارتی می توان ميزان ماليات بر درآمد تاجر را براساس دفاتر  - ٢

 .تعيين نمود

  .دفاتر تجارتی به عنوان سند تحت شرایطی در دادگاه قابل استناد هستند - ٣
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  :انواع دفاتر تجارتی

  دفتر روزنامه - ١

 دفتر کل - ٢

 دفتر دارایی - ٣

  دفتری کپيه - ٤

ــاجری      ــاتر قــانونی کــه هــر ت ــواع و اقــسام مختلفــی اســت ولــی دف دفــاتر تجــارتی دارای ان

بــه اســتثنای کــسبه جــزء ملــزم بــه تنظــيم آنهــا مــی باشــد چهــار دفتــر روزنامــه، کــل، دارای و  

  .کپيه می باشد

  

  دفتر روزنامه 

کندو ی که تاجر به طور روزانه تنظيم م قانون تجارت دفتر روزنامه دفتری است ٧طبق ماده 

پس دفاتر روزنامه از حيث . به ترتيب تاریخ روز کليه اعمال تجارتی را در آن به ثبت می رساند

  .تاریخ انجام معامالت مرتب بوده و گزارشگر فعاليت روزانه تاجر است

  

  دفتر کل

 قــانون تجــارت دفتــر کــل دفتــری اســت کــه در آن انــواع و اقــسام معــامالت از   ٨طبــق مــاده 

ــاجر هــر . ده و هــر نــوعی در صــفحه مخــصوص بــه خــود ثبــت مــی شــود  یکــدیگر تفکيــک شــ ت

  .هفته یک بار از روی دفتر روزنامه، دفتر کل را تتظيم می کند

  

  دفتر دارایی

 فــروردین ســال بعــد تنظــيم مــی شــود  ١٥دفتــر دارایــی کــه هــر ســال یــک مرتبــه تــا پایــان  

ــاجر ن      ــی ت ــوال و دارای ــه ام ــامعی از کلي ــه در آن صــورت ج ــری اســت ک ــه  دفت وشــته شــده و ب

  . قانون تجارت آمده است٩تعریف این دفتر در ماده . امضای او می رسد

  .در عمل به جای دفتر دارایی، ترازنامه تنظيم می شود

  

  دفتر کپيه

 اســت کــه در آن تــاجر کليــه اســناد خــود  ی قــانون تجــارت دفتــر کپيــه دفتــر ١٠طبــق مــاده 

  .را ثبت کرده و به ترتيب شماره بایگانی می کند

  

  طرز تنظيم دفاتر تجارتی

 قـــانون تجـــارت پـــيش بينـــی شـــده ١٣ تـــا مـــاده ١١طـــرز تنظـــيم دفـــاتر تجـــارتی از مـــاده 

طبــق مقــررات ایــن مــواد پــس از تهيــه دفــاتر تجــارتی بــه جــز دفتــر کپيــه بایــد توســط     . اســت

ــضاء شــود   ــت ام ــده ثب ــد شــماره صــفحه داشــته باشــد    . نماین ــاتر تجــارتی بای ــام دف ــاتر . تم دف

 رکــشی شــود و مــأمور ثبــت پــس از شــمارش صــفحات دو طــرف قيطــان را بــا مهــ بایــد قيطــان 

ــر در صــفحه    . ســربی منگنــه مــی کنــد  ــام صــاحب دفت ــاریخ و ن ــا قيــد ت جمــع تعــداد صــفحات ب

  .اول و آخر نوشته شده توسط مأمور مثبت و امضاء می شود
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ــی و         ــوردگی، تراشــيدگی، الک گرفتگ ــط خ ــوند و خ ــيم ش ــب تنظ ــنظم و مرت ــد م ــاتر بای دف

  .نداشته باشند.. .

  . استع یا نشوتن بين سطور ممنوشتنحاشيه نو

  .گذاشتن جای سفيد در دفتر یا همانند نبودن فاصله بين سطرها نباید صورت گيرد

  

ــوه        ــشریفات و نح ــت ت ــدم رعای ــارتی و ع ــاتر تج ــيم دف ــدم تنظ ــرای ع ضــمانت اج

  دفاتر تجارتیتنظيم 

ــاده   ــق م ــ    ١٥طب ــم پ ــی رغ ــاجری عل ــر ت ــارت اگ ــانون تج ــر    ق ــاری دفت ــه شــغل تج رداختن ب

ــه مــی شــود            ــود را چنانچــه در قــانون آمــده تنظــيم ننمایــد جریم ــد یــا دفــاتر خ . تنظــيم نکن

  . است که امروزه مبلغی ناچيز است ریالميزان جریمه دویست تا ده هزار

 قــانون تجــارت اگــر تــاجری ورشکــست شــود و ثابــت شــود دفــاتر   ٥٤٢ مــاده ٣مطــابق بنــد 

ــ   ــرده ی ــيم نک ــارتی تنظ ــن       تج ــيم شــده اســت ممک ــب تنظ ــی ترتي ــا ب ــوده ی ــاقص ب ــاتر او ن ا دف

  .است ورشکسته به تقصير شناخته شود

  . سال حبس دارد٢ ماه تا ٦می الر جرم بوده و طبق قانون مجازات اسورشکستگی به تقصي

اگــر تــاجر ورشکــسته ای دفــاتر خــود را مفقــود نمــوده یــا از بــين ببــرد ورشکــسته بــه            

  .ا پنج سال حبس داردتقلب شناخته شده و یک ت
  

  مدت نگهداری از دفاتر تجارتی

ــا       ــه دع ــوط ب ــان مرب ــرور زم ــدنی ســابق م ــين دادرســی م ــانون آی ــون در ق ــول چ  ١٠وی منق

 ١٣ خوانــده دعــوی مــسموع نبــود لــذا مــاده   و پــس از گذشــت ایــن مــدت و بــا ایــراد ســال بــود

ــا    ــارت ت ــانون تج ــی     ١٠ق ــرده اســت ول ــی ک ــيش بين ــاتر را پ ــداری از دف ــه   ســال نگه ــون ک  اکن

ــذف           ــی ح ــدنی فعل ــين دادرســی م ــانون آی ــناخته شــده و در ق ــرع ش ــالف ش ــان خ ــرور زم م

  .شده است باید دفاتر برای هميشه نگهداری شود
  

  سندیت دفاتر تجارتی 

  .دفاتر تجارتی ممکن است در دادگاه به ضرر یا به نفع تاجر مورد اسنتناد قرار گيرد
  

  سندیت دفاتر تجارتی بر عليه تاجر

مندرجات دفاتر تجارتی در حکم اقرار کتبی تاجر است لذا در هر حال بر عليه تاجر سند چون 

  .محسوب می شود

  

  سندیت دفاتر تجارتی به نفع تاجر

 و ١٢٩٧ بــه نفــع خــود او اســتناد نمــود براســاس مــواد  ربــرای ایــن کــه بتــوان بــه دفــاتر تــاج 

  : قانون تجارت باید١٤ قانون مدنی و ماده ١٢٩٨

  .تی طبق مقررات تنظيم شده باشنددفاتر تجار - ١

 .طرف دعوی تاجر نيز تاجر باشد - ٢

  .دعوی مربوط به معامالت تجارتی باشد - ٣
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تعــارض اگــر هــر دو طــرف دعــوی تــاجر بــوده و بــه دفــاتر خــود اســتناد نماینــد و ميــان دفــاتر   

د دالیــل خــارج مــی شــوند مگــر ایــن کــه دليلــی بــر تــرجيح  اعــدوجــود داشــته باشــد هــر دو از 

  .گری وجود داشته باشدیکی بر دی

بــه دفــاتر تــاجر اســتناد کــرد نمــی توانــد        قــانون مــدنی اگــر کــسی    ١٢٩٨طبــق مــاده  

  .مندرجات آن را تفکيک کند

اگر به دفاتر تاجری در دادگاه استناد شود او باید دفاتر را در دادگاه ابراز یا تلف آنها را ثابت 

  .ه به دفاتر استناد می کندکند در غير این صورت قرینه بر صحت ادعای طرفی است ک

  

  شيوه ارائه دفاتر در دادگاه

اصوًال وقتی به دفاتر تاجر استناد می شود تاجر باید عين دفاترش رادر دادگاه ابراز کند ولی 

  :در مواردزیر مندرجات مورد استناد توسط رئيس یا مدیر دفتر دادگاه خارج نویس می شود

  .امکان ابراز دفتر در دادگاه نباشد - ١

 یـا حيثيـت اصـحاب دعـوی یـا           صالح عامـه  براز دفاتر خـالف نظـم یـا عفـت عمـومی یـا مـ               ا - ٢

  .دیگران باشد
  

  ارائه خالصه دفاتر

ًا و شخـــصًا بـــه اســـناد و در فرانـــسه مـــواردی کـــه خواهـــان دعـــوی مـــی توانـــد مـــستقيم

ــاجر  ــاتر ت ــا ورشکــستگی و در      دف ــه ارث ی ــوط ب ــاوی مرب ــل دع ــرده شــده مث ــام ب ــد ن  دســت یاب

  .اضی می تواند خوانده را به ارائه خالصه اسناد و دفاتر الزام کندسایر موارد ق

  .در حقوق ایران چنين تفکيکی وجود ندارد
  

  کسبه جزء

هــر چنــد کــسبه جــزء تــاجر محــسوب مــی شــوند ولــی بــه دليــل آن کــه حجــم معــامالتی     

 شـــده انـــد مثـــل ير نيـــست از برخـــی تکـــاليف تجـــار معـــافکـــه انجـــام مـــی دهنـــد چـــشمگ

  . تجارتی یا تکليف تنظيم دفاتر تجارتیمعافيت از ثبت

  .کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمی گيرند
  

  تعریف کسبه جزء

کــسبه جــزء اشــخاص حقيقــی هــستند کــه فعاليــت تجــارتی را صــرفًا بــرای رفــع نيــاز            

  .مالی جهت گذراندن زندگی انجام می دهند
  

  مالک تشخيص کسبه جزء

  : جزء محسوب می شوندکسبه افراد حقيقی زیر از مصادیق

ــان از      - ١ ــروش ســاليانه آن ــزان ف ــه مي ــدگان و نظــایر آن ک ــد کنن ــشه وران، تولي کــسبه، پي

  .مبلغ یکصد ميليون ریال تجاوز نکند

ــال خــدمات       - ٢ ــا در قب ــافتی آنه ــغ دری ــه ای کــه مبل ــدگان خــدمات در هــر زمين ــه دهن ارائ

  .ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ریال تجاوز نکند
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  ت تجارتی و صنعتیمالکي

در نتيجه فعاليت تجارتی به تاجر تعلق می گيرد مالکيت تجارتی می نامند  کليه حقوقی که

مانند حقی که تاجر نسبت به عالمت تجارتی خود دارد و منظور از مالکيت صنعتی کليه 

  حقوقی است که در نتيجه فعاليت صنعتی به صنعتگران تعلق می گيرد مثل حق اختراع

  

   علمیمالکيت

  .ت علمی نيز به مانند مالکيت تجارتی و صنعتی از جمله حقوق غير مادی استيمالک

  .مالکيت علمی ممکن است هنری یا ادبی باشد

ــار هنــری خــود   ــر آث ــدان ب ــد حقــوقی کــه هنرمن و حقــوقی کــه مولفــان  مالکيــت هنــری  دارن

  .ات خود می یابند مالکيت ادبی می گویندفبر تألي

  .نبه مالی و هم غير مالی دارندمالکيتهای علمی هم ج

  . و علمی از انواع حقوق معنوی محسوب می شوندیتمالکيتهای تجارتی، صنع

ــورتی         ــی شــوند و در ص ــک م ــصاری مال ــرداری انح ــره ب ــذکور موجــب حــق به ــای م مالکيته

  .که مالکيت تجارتی و صنعتی به ثبت برسند مالک مورد حمایت قانونی قرار می گيرد

  .نعتی محدود به زمان و مکان می باشندمالکيت تجارتی و ص

ــا بـــه    در خـــصوص حمایـــت از مالکيـــت تجـــارتی و صـــنعتی قراردادهـــایی ميـــان دولـــت هـ

  .است  که ایران عضو آن١٨٨٣مثل قرارداد اتحادیه پاریس . امضا رسيده است

  

  مایه تجارتی

ــرا      ــرداری ق ــرای تجــارت مــورد بهــره ب ــه مجموعــه امــوال اعــم از مــادی و غيرمــادی کــه ب ر ب

  .می گيرد مایه تجارتی یا حقوق تجارتی می گویند

  

  عناصر متشکله مایه تجارتی

عناصـــر تـــشکيل دهنـــده مایـــه تجـــارتی ممکـــن اســـت مـــادی یـــا غيرمـــادی باشـــد مثـــل 

  .حسن شهرت یا اثاثيه و محل کار

  

  اسم تجارتی

  .اسمی است که فعاليت تجارتی تحت آن انجام می پذیرند

  .م تاجر باشد یا نام دیگری باشدممکن است اسم تجارتی همان نا

با .  قانون تجارت را به خود اختصاص داده است٥٨٢ تا ٥٧٦ت اسم تجارتی از ماده ررامق

ن دهه از تصویب قانون هنوز آیين نامه اجرایی آن تدوین نشده و لذا اسم تجارتی یگذشت چند

  . رسدبه تنهایی قابل ثبت نيست و عمًال به عنوان عالمت تجارتی به ثبت می
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  عالمت تجارتی و صنعتی

هــر چنــد مفهــوم عالمــت تجــارتی و صــنعتی بــه هــم نزدیــک اســت ولــی عالمــت تجــارتی    

بـــرای معرفـــی کاالهـــای مختلـــف یـــک شـــرکت یاکارخانـــه بـــه کـــار مـــی رود در حـــالی کـــه  

  .برای معرفی محصول خاص استفاده می شود عالمت صنعتی عالمتی است که

ــاده  ــازات اســال  ٥٢٩درم ــانون مج ــذار      ق ــری قانونگ ــت کيف ــورد حمای ــارتی م ــت تج می عالم

  .قرار گرفته است

  .جهت حمایت بين المللی از عالئم تجارتی و صنعتی معاهدات بين المللی وجود دارد

  .در حقوق داخلی می توان به قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات مراجعه کرد

  

  انواع عالمت

  .لفاف، برچسب و یا موزیک خاص باشدممکن است نقش، تصویر، رقم، مهر، عالمت 

  

  :ویژگی های عالمت تجارتی

  .عالمت باید تازگی داشته باشد - ١

 .وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد عالمت باید - ٢

  .عالمت نباید گمراه کننده باشد - ٣

  

  :عالئم ممنوعه

پـــرچم ایـــران و هـــر پرچمـــی کـــه دولـــت ایـــران اســـتعمال آن را بـــه عنـــوان عالمـــت  - ١

  . مدالها و نشانها و انگ های دولت ایرانتجارتی منع کند و

 .کلمات و عباراتی که موهم انتساب به مقامات دولتی و رسمی باشد - ٢

 .عالئم موسسات رسمی مثل هالل احمر - ٣

  .نحل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشدعالئمی که ُم - ٤

يـــاری اســـت مگـــر در مـــوارد خـــاص مثـــل مـــواد غـــذایی یـــا تثبـــت عالئـــم تجـــارتی اخ - 

  .داروییبهداشتی و 

ــران و ادارات        -  ــنعتی در ته ــت ص ــت شــرکتها و مالکي ــارتی اداره ثب ــم تج ــت عالئ ــل ثب مح

 .ثبت اسناد در شهرستانها می باشد

 .عالمت تجارتی پس از ثبت در روزنامه رسمی منتشر می شود - 

 .اعتبار ثبت عالمت تجارتی در ایران ده سال است و باید تقاضای تجدید ثبت داده شود - 

 .ی مربوط به مالکيت صنعتی در محاکم تهران به عمل می آیدرسيدگی به دعاو - 

  

  حق اختراع

  .حق اختراع یعنی حق انحصاری استفاده از اختراع برای مخترع - 

 .حق اختراع با ثبت اختراع ایجاد می شود - 

 .مدت استفاده از حق اختراع بيست سال است که همه ساله باید ثبت آن تمدید شود - 
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اســتفاده شــود یــا پيــشنهاد اســتفاده آن بــه دیگــران یــد حــق اختــراع ظــرف پــنج ســال با - 

 .ين می رودبداده شود، واال از 

 .ثبت اختراع خارجيان مشروط به رفتار متقابل دولتهای متبوع ایشان است - 

 .تصميم مرجع ثبت اختراع در دادگاه قابل اعتراض است - 

 . پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شوداختراع - 

 . ورقه اختراع صادر می شوددر ازای ثبت اختراع - 

 .در صورت تکلميل اختراع ورقه اختراع تکميلی صادر خواهد شد - 

 .مدت اعتبار ورقه اختراع تکميلی مانند ورقه اختراع است - 

ــازه      -  ــه وی اجـ ــرد بـ ــام گيـ ــرع انجـ ــر از مختـ ــصی غيـ ــط شخـ ــراع توسـ ــل اختـ ــر تکميـ اگـ

  .استفاده از اختراع را نمی دهد

  

  موارد ابطال ورقه اختراع 

  .تراع جدید نباشداخ - ١

 .اختراع از موارد ممنوع الثبت باشد - ٢

 .اختراع صرفًا جنبه علمی داشته باشد - ٣

 . سال استفاده نشده باشد٥از اختراع ظرف  - ٤

 .ثبت اختراع تمدید نشده باشد - ٥

  .از تاریخ ثبت بيست سال گذشته باشد - ٦

  . دعاوی مربوط به حق اختراع در محاکم تهران رسيدگی می شود-

  

  یرقابت تجارت

  .رقابت از اصول و مبانی تجارت است

  

  :رقابت

  مشروع - ١

  نامشروع - ٢

  .ت نا مشروع یا مکارانه هم دارای جنبه کيفری و هم حقوقی استرقاب

ــا ایجــ  ــا   رقابــت مکارانــه ممکــن اســت ب اد ســوء تفــاهم و گمراهــی مــشتری صــورت گيــرد ی

  .با انحراف مشتری دیگران به سمت خود محقق گردد
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  ٢حقوق تجارت 
  

  شرکتهای تجاری
  

  

  

ری جلـــد اول و دوم نوشـــته دکتـــر  شـــرکتهای تجـــا–کتـــاب حقـــوق تجـــارت : منبـــع درس

  . اسکينی انتشارات سمتدربيعا

  

  اهميت شرکتهای تجاری

امــروزه بخــش عظيمــی از فعاليــت هــای اقتــصادی و بازرگــانی را شــرکت هــای تجــاری         

ــد   ــده دارن ــر عه ــای فراو  . ب ــل مزای ــه دلي ــرجيح     اشــخاص ب ــد ت ــاری دارن ــه شــرکتهای تج ــی ک ان

  .می دهند در قالب این شرکتها به فعاليت تجاری بپردازند

  :موارد زیر استاز جمله مزایای تشکيل شرکتهای تجاری 

  فراهم نمودن سرمایه بيشتر - ١

 تجمع تخصصهای گوناگون - ٢

  محدودیت مسئوليت - ٣

ــایی کــه تــشکيل شــرکت تجــاری و فعاليــت در قالــب آن دا     ــه دليــل مزای رد امــروزه دولتهــا ب

  .نيز فعاليت اقتصادی خود را در قالب شرکتهای تجاری انجام می دهند

  

  منابع قانونی

 اســـت کـــه ١٣١١مهمتـــرین قـــانون راجـــع بـــه شـــرکتهای تجـــاری قـــانون تجـــارت مـــصوب  

ــاده         ــانون از م ــن ق ــاب ســوم ای ــشکيل مــی دهــد و ب ــران را ت ــارت ای ــوق تج ــا ٢٠اســاس حق  ت

  .اص دارد به شرکتهای تجاری اختص٢٢٢

ــه        ١٣٤٧در ســال  ــيد ک ــصویب رس ــه ت ــارت ب ــانون تج ــسمتی از ق ــالح ق ــانونی اص ــه ق  الیح

  . قانون تجارت گردید٩٣ تا ٢١مواد آن جایگزین ماده 

از دیگــر مقــررات مربـــوط بــه شـــرکتهای تجــاری قـــانون ثبــت شرکتهاســـت کــه در ســـال       

  .دید اصالح گر١٣٦٢ به تصویب رسيده است و برخی از مواد آن در سال ١٣١٠

ــررات خــاص        ــدها مق ــد ولــی بع ــانون تجــارت بودن ــابع ق ــدا ت ــد ابت ــاونی هــر چن شــرکتهای تع

اکنـــون ایـــن شـــرکتها تـــابع قـــانون بخـــش تعـــاونی . بـــرای شـــرکتهای تعـــاونی تـــصویب شـــد

  . می باشند١٣٧٠اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ــررات        ــوانين و مق ــد دارای ق ــارت مــی پردازن ــار تج ــه ک ــه ب ــی ک ــاص مــی  شــرکتهای دولت خ

ــند ــورد     . باشـ ــز در مـ ــایی نيـ ــه هـ ــه و نظامنامـ ــين نامـ ــوانين، آئـ ــذکور قـ ــوانين مـ ــر قـ ــالوه بـ عـ

  .شرکتهای تجاری بطور متفرق وجود دارد
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ــوط بــه شــرکت هــای تجــاری در قــانون واحــد     بهتــر اســت:پيــشنهاد  مجمــوع مقــررات مرب

  .جمع آوری شود

  انواع شرکتهای تجاری

ــزان مــ     ــه مي ــه ب ــا توج ــاری را ب ــذاری   سئشــرکتهای تج ــه در آن ســرمایه گ ــسانی ک وليت ک

  :نموده اند می توان به سه دسته تقسيم کرد

  شرکتهای سرمایه - ١

 شرکتهای اشخاص - ٢

  شرکتهای مختلط - ٣

ــرکای آن       ــسئوليت شـ ــه مـ ــود کـ ــی شـ ــالق مـ ــرکتهایی اطـ ــه شـ ــرمایه بـ ــرکتهای سـ شـ

ــار چنــين شــرکتهایی بــه      ــذا اعتب محــدود بــه ســرمایه ای اســت کــه بــه شــرکت آورده انــد و ل

  .ن سرمایه شرکت بستگی داردميزا

ــرمایه        ــای سـ ــرکت هـ ــسام شـ ــدود از اقـ ــسئوليت محـ ــا مـ ــهامی و بـ ــای سـ ــرکت هـ شـ

  .محسوب می شوند

ــدود        ــرکاء نامحـ ــسئوليت شـ ــا مـ ــه در آنهـ ــستند کـ ــرکتهایی هـ ــخاص شـ ــرکتهای اشـ شـ

اســت و طلبکــاران شــرکت مــی تواننــد بــرای وصــول مطالبــات خــود بــه شــرکاء مراجعــه کننــد    

  .ایی بستگی به اعتبار شرکای آن داردلذا اعتبار چنين شرکته

  .شرکتهای تضامنی و نسبی از اقسام شرکتهای اشخاص به حساب می آیند

ک ی ضــامن وهــم شــر  یکشــرکتهای مخــتلط شــرکتهایی هــستند کــه در آنهــا هــم شــر       

ئوليت شـــرکای غيـــر سمـــسئوليت شـــرکای ضـــامن نامحـــدود و مـــ. غيـــر ضـــامن وجـــود دارد

  . استضامن محدود به ميزان آورده آنها

شــرکتهای مخــتلط ســهامی و غيــر ســهامی انــواع شــرکتهای مخــتلط را تــشکيل مــی         

  .دهند

ــز        ــاونی ني ــواع شــرکتهای ســهامی هــستند و شــرکتهای تع ــی از ان ــون شــرکتهای دولت چ

د از اقـــسام شـــرکتهای قـــالبی نظيـــر شـــرکتهای ســـهامی دارنـــد لـــذا ایـــن دو قـــسم را بایـــ 

  . نمودسرمایه محسوب

  :ت شرکتهای تجارتی عبارتند از قانون تجار٢٠طبق ماده 

  شرکت سهامی - ١

 مسئوليت محدودبا شرکت  - ٢

 شرکت تضامنی - ٣

 شرکت مختلط غير سهامی - ٤

 شرکت مختلط سهامی - ٥

 شرکت نسبی - ٦

  شرکت تعاونی توليد و مصرف - ٧
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  تقسيم بندی مطالب

ــن         ــر ای ــشترک هــستند و ذک ــد م ــابع قواع ــاری ت ــوارد شــرکت هــای تج ــاره ای م ــون در پ چ

هــر یــک از شــرکت هــا بــه تکــرار مطالــب مــی انجامــد لــذا ابتــدا ایــن قواعــد بــه مناســبت طــرح 

قواعــد مــشترک تحــت عنــوان کليــات بحــث شــده و ســپس بــه قواعــد و مقــررات ویــژه هــر یــک  

  .پردازیماز شرکتها می 

  

  کليات

ــ          و انــواع هدر بخــش کليــات بــه معرفــی شــرکت تجــاری و شخــصيت حقــوقی آن پرداخت

  .شرکت های تجاری معرفی می شوند

  

  یف شرکت تجاریتعر

ــانون مـــدنی     ــاری تعریـــف نـــشده اســـت ولـــی در قـ ــارت ایـــران شـــرکت تجـ ــانون تجـ در قـ

ــده اســـت  ــاده . شـــرکت تعریـــف شـ ــارت اســـت از  ٥٧١طبـــق مـ ــانون مـــدنی شـــرکت عبـ  قـ

ــو اشــاعه      ــه نح ــد ب ــدد در شــش واح ــالکين متع ــوق م ــاع حق ــانون  . اجتم ــف شــرکت در ق تعری

  .مدنی از اقسام مالکيت است

قدنــد عقــد شــرکت عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن دو یــا چنــد  علمــای حقــوق مــدنی معت

 حقــوق شــخص، بــه منظــور تــصرف مــشترک و تقــسيم ســود و زیــان و گــاه بــه مقــصود دیگــر،   

  .خود را در ميان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند

 ر از مالکيــت و چــه بــه مفهــوم عقــدی آن بــ تعریــف شــرکت مــدنی چــه بــه مفهــوم قــسمی 

  :شرکت های تجاری صادق نيست، زیرا

ــت در        - ١ ــصادی اسـ ــود اقتـ ــت آوردن سـ ــه دسـ ــرکاء بـ ــدف شـ ــاری هـ ــرکت تجـ در شـ

  .حاليکه شرکت مدنی ممکن است با اهداف دیگر تشکيل شود

ــی در       - ٢ ــت ولـ ــک آورده هاسـ ــرکت، مالـ ــوقی شـ ــصيت حقـ ــاری شخـ ــرکت تجـ در شـ

ــدنی مالک  ــشــرکت م ــستقلی     ي ــوقی م ــصيت حق ــرکاء اســت و شخ ــال از آن ش ت م

  .ود نداردوج

ــاری تعریـــف نـــشده اســـت علمـــای حقـــوق از شـــرکت     ــا شـــرکت تجـ ــانون مـ چـــون در قـ

  :از جمله تعاریف آن است که. تجاری تعریف به عمل آورده اند

ــد       " ــدنفر توافــق مــی کنن ــا چن ــک ی ــه موجــب آن ی ــه ب ــرار دادی اســت ک شــرکت تجــاری، ق

ــاد        ــی شــود، ایج ــشکيل م ــا ت ــای آنه ــع آورده ه ــه از جم ــستقلی را ک ــه  ســرمایه م ــد و ب  کنن

موســسه ای کــه بــرای انجــام مقــصود خاصــی تــشکيل مــی گــردد، اختــصاص دهنــد و در          

  ." احتمالی حاصل از به کارگيری سرمایه سهيم شوندیمنافع و زیان ها

در ادبيــات حقــوقی مــا گــاه منظــور از شــرکت تجــاری مــاهيتی اســت کــه موجــب پيــدایش    

  .آن شده است وگاه یک شخص حقوقی تلقی گردیده است

قانونگــذار مــا بــه اقتبــاس از قــانون تجــارت فرانــسه کــه شــرکت تجــارتی را تعریــف    : نتقــادا

ننمــوده از تعریــف شــرکت تجــاری غافــل مانــده اســت و حــال آن کــه اوًال در قــانون مــدنی           

ــسه  ــاده (فران ــشور      ) ١٨٣٢م ــارت آن ک ــانون تج ــرار در ق ــه تک ــازی ب ــف شــده و ني شــرکت تعری
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ثانيــًا . زودتــر از قــانون مــدنی تــصویب شــده اســت  مــاقــانون تجــارتحــال آن کــه نبــوده اســت، 

ــه شــرکت تجــاری صــادق نيــست        ــه شــده ب ــانون مــدنی ارائ ــه در ق ــف شــرکت مــدنی ک تعری

  .لذا ضرورت داشت که قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نماید

  عناصر تشکيل دهنده شرکت

ــاحبی را پذی      ــک ص ــه شــرکتهای ت ــشورها ک ــی ک ــوق برخ ــرخالف حق ــا   ب ــوق م ــه در حق رفت

ــد حــداقل دو عــضو داشــته باشــد    ــاری ســه   . شــرکت بای در شــرکتهای ســهامی خــاص همک

  .شخص و در شرکتهای سهامی عام همکاری پنج نفر سهامدار ضروری است

ــه آن آورده       ــه ب ــاورد ک ــد حــصه ای بي ــه ورورد در شــرکت دارد بای ــل ب ــه تمای هــر شخــصی ک

ــد  ــا ســرمایه شــرکت را   . مــی گوین ــوع آورده ه ــد مجم ــی ده ــشکيل م ــن اســت   .ت آورده ممک

  .نقدی یا غير نقد باشد

هــيچ شــرکت تجــاری تــشکيل نمــی شــود مگــر آن کــه قــسمتی از ســرمایه آن بــه صــورت    

  .نقد به شرکت آورده شده باشد

در برخـــی از شـــرکتهای تجـــاری نظيـــر ســـهامی پرداخـــت کـــل آورده تعهـــد شـــده حـــين   

ــ    ردشــرکت الزم نيــست و  تــشکيل  ضامنی تــا تمــام ســرمایه    برخــی دیگــر مثــل شــرکت ت

  .شرکت پرداخت نشود شرکت تشکيل نمی گردد

  .اگر آورده شریک غيرنقدی باشد ممکن است مال مادی یا غير مادی باشد

  .مالی که ملموس باشد اعم از عين یا منفعت را گویند: مال مادی

ــی شــود بایــد   رد یعنــی مــالی کــه بعنــوان آورده بــه شــرکت وا     :تقــویم مــال مــادی    م

  .اری شودقيمت گذ

  

  :علت تقویم آورده غير نقدی

بـــا تقـــویم مـــال مـــی تـــوان دریافـــت کـــه شـــریکی بـــا آورده غيرنقـــد چـــه ميـــزان در  - ١

  .شرکت سهيم است

چــون صــاحب مــال ممکــن اســت ارزش بــيش از قيمــت واقعــی بــرای مــال خــود قائــل    - ٢

  .شود بهتر است در ابتدا تقویم صورت گيرد

  .تهای اشخاص متفاوت استمکانيسم تقویم در شرکتهای سرمایه با شرک

عــه و قــانون آنــرا ممــالی اســت کــه وجــود مــادی در خــارج نــدارد ولــی جا: مــال غيــر مــادی

  .اعتبار کرده است مثل حق سرقفلی

  .اموال غيرمادی هم مثل اموال مادی باید تقویم شوند

آورده شــریک اعــم از مــادی یــا غيــر مــادی بــه شــرکت منتقــل مــی شــود و در ازای آن          

ــور تلــف شــوند موجــب خــروج     شــریک در شــرک ــذا اگــر بعــدًا امــوال مزب ت ســهيم مــی گــردد ل

  .از شرکت نمی شودشریک 

ــوان آورده      :ســئوال ــه عن ــر خــود را ب ــا هن ــه، دانــش، فعاليــت ی ــد تجرب ــا کــسی مــی توان  آی

  .به شرکت بياورد؟ ظاهرًا در مقررات ما منعی وجود ندارد
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دهـــد ولـــی در ســـرمایه مـــی توانـــد آورده ایـــشان را تـــشکيل هـــر چنـــد صـــنعت شـــرکاء 

زیــرا طلبکــاران شــرکت از محــل آن نمــی تواننــد اســتيفای       . شــرکت گنجانــده نمــی شــود   

  .طلب کنند

ــد          ــه کنن ــه شــرکت ارائ ــوان آورده ب ــه عن ــود را ب ــنعت خ ــن اســت ص ــد شــرکاء ممک ــر چن ه

  .ولی صرف جمع صنعت های شرکاء منجر به تشکيل سرمایه نمی شود

  

  :تفاوت شرکت تجاری با مالکيت مشاع

هـــدف از تـــشکيل شـــرکت تجـــاری بـــه دســـت آوردن ســـود اقتـــصادی اســـت ولـــی  - ١

  .اشاعه در مالکيت ممکن است با اهداف دیگر ایجاد شود

ــا اراده شــرکاء تــشکيل مــی شــود ولــی      - ٢ ــاری و ب شــرکت تجــاری همــواره بطــور اختي

ــه وجــود        ــا همــان اشــاعه در مالکيــت ممکــن اســت بطــور قهــری ب شــرکت مــدنی ی

 .آید

تر از اشــاعه اســت زیــرا در اشــاعه هــر شــرکت مــی توانــد هــر  داریــاشــرکت تجــاری پ - ٣

زمـــان تقاضـــای تقـــسيم کنـــد ولـــی انحـــالل شـــرکت تجـــاری در مـــوارد اســـتثنایی   

 .پذیرفته شده است

اداره شــرکت تجــاری معمــوًال بــا اکثریــت آراء صــورت مــی گيــرد ولــی بــرای تــصرف در     - ٤

 .مال مشاع اتفاق نظر شرکاء الزم است

ــی در    در شــرکت تجــاری ســرمایه م  - ٥ ــه شخــصيت حقــوقی شــرکت اســت ول ــق ب تعل

روز آنهــا بــه فــمالکيــت ماشــاعه، شــرکاء هــم چنــان مالــک آورده هــا هــستند و تنهــا   

 .مشاع تبدیل می شود

ــه          - ٦ ــالی ک ــاری باشــد در ح ــامالت تج ــی از مع ــد یک ــارتی بای ــک شــرکت تج ــوع ی موض

  .ایجاد اشاعه در مالکيت لزومًا برای فعاليت تجاری صورت نمی پذیرد

  

   حقوقی شرکتماهيت

ــرار دادی       ــه ق ــه نظری ــراز شــده ب ــه ای کــه در مــورد ماهيــت حقــوقی شــرکت اب ــين نظری اول

ــرار داد شــرک  . موســوم اســت ــه ق ــد حقــوقی ایجــاد مــی   طبــق ایــن نظری ت یــک وضــعيت جدی

کنــد کــه بــر روابــط طــرفين حــاکم و در برابــر اشــخاص ثالــث قابــل اســتناد اســت ولــی واقــع آن   

ــر    ــه صــرف ق ــه شــرکت تجــاری ب ــررات آمــ  ار داد طــاســت ک ــشکيل نمــی شــود و مق ه ررفين ت

  .شرکت تجاری وجود دارد که تخطی از آنها شرکت را بی اعتبار می کندای در مورد 

ــه نظریــه ســازمانی موســوم اســت شــرکت را یــک تأســيس حقــوقی      دومــين نظریــه کــه ب

ــه            ــيدن ب ــرای رس ــرفين را ب ــدات ط ــوق و تعه ــرار داد، حق ــالف ق ــر خ ــه ب ــد ک ــی کن ــی م معرف

ــد   هــدف ا ــدار تثبيــت نمــی کن ــصادی بطــور پای ــذا حقــوق شــرکاء  . قت ــات شــرکت  ل در طــول حي

نــان چنانکــه در قــرار داد   قابــل تغييــر اســت آن هــم توســط اکثــر شــرکاء نــه الزامــًا همــه آ         

  .صادق است

ــم حقــوقی شــرکت تجــاری        ــایی رژی ــه تنه ــوق ب ــه ف ــک از دو نظری ــد هــيچ ی  برخــی معتقدن

خاصــی اســت کــه قانونگـــذار در    يس حقــوقی  واقــع تأســـ  را بــازگو نمــی کنــد و شــرکت در    
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اختيــار افــراد گذاشــته تــا امکانــات مــالی خــود را کــه همــان آورده هاســت یــک جــا جمــع کننــد   

  .و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند

  

  جستجوی سود و تقسيم آن ميان شرکاء

ــا شــرکاء از آن        ــشکيل مــی شــود ت ــصادی ت ــرای کــسب ســود اقت اصــوًال شــرکت تجــاری ب

ــ ــد جنبــه     . د شــوندبهــره من ــه دســت آوردن آن تــشکيل شــده بای ــرای ب ســودی کــه شــرکت ب

  .اقتصادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحقق سود معنوی تشکيل شود

  .سود اقتصادی ممکن است با افزایش ثروت حاصل شود و یا با تقليل هزینه ها

شکيالت و در آیـــين نامـــه اصـــالحی ثبـــت تـــشکيالت و موســـسات غيـــر تجـــاری، کليـــه تـــ 

ــاری از قب  موســس ــرای مقاصــد غيرتج ــه ب ــه و     ات ک ــور خيری ــا ام ــی ی ــا ادب ــور علمــی و ی ــل ام ي

 مـــی شـــوند بامثـــال آن تـــشکيل مـــی شـــود تـــشکيالت و موســـسات غيرتجـــاری محـــسو 

  .هرچند موسسين و تشکيل دهندگان آنها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند

 ســود و زیــان شــرکت ســهيم    هــر شــریک بــه نــسبت آورده خــود بــه کــل آورده هــا در       

ــد ممکــن اســت شــرط خــالف شــده باشــد      ــر چن ــسيم   . اســت ه ــق شــرکاء در نحــوه تق تواف

  .است که خالف مفهوم و مقتضای شرکت نباشدسود یا زیان تا زمانی معتبر 

 مــی شــود یــا زیــان  دت آورده یــا ســهام خــود از ســود بهــره منــ سشــریکی کــه بــيش از نيــ

  . خواهنده می شود"شریک ممتاز"کمتری را تحمل می کند 

  

  شخصيت حقوقی شرکت تجاری

  . قانون تجارت برای شرکت های تجاری شخصيت حقوقی فرض شده است٥٨٣در ماده 

ــد           ــر چن ــاری اســت ه ــرکتهای تج ــام ش ــشترک تم ــی م ــوقی ویژگ ــصيت حق داشــتن شخ

  .این ویژگی مشترک در شرکتهای مختلف جلوه ای متفاوت دارد

برخـــی :  مختلفـــی ابـــراز شـــده اســـتدر خـــصوص ماهيـــت شخـــصيت حقـــوقی نظریـــات

ــانونی مــی      ــد و گروهــی آن را فــرض ق ــذیر دانــسته ان شخــصيت حقــوقی را واقعيتــی انکــار ناپ

ــی          ــی جمع ــک دارای ــک ی ــصرف و تمل ــه ت ــدود ب ــوقی را مح ــصيت حق ــده ای شخ شــمارند و ع

  .که به هدف خاصی اختصاص داده شده می دانند

ه اســـت مگـــر آن کـــه در حقـــوق، بـــه نظـــر مـــی رســـد اصـــل بـــر فقـــدان شخـــصيت گـــرو 

ــات فــوق   . قانونگــذار چنــين شخــصيتی را بــه آنهــا اعطــا نماینــد   ــارت دیگــر از ميــان نظری بــه عب

  .الذکر نظریه دوم با حقوق، تطبيق می کند

 و هر چند شخصيت حقوقی شرکتهای تجاری اقتباسی از شخصيت شخص حقيقی است

يت است ولی از جهاتی  حقيقی، شرکت دارای نام، تابعيت، اقامتگاه و اهلبه سان شخص

 شرکت تجاری فاقد روح، وجدان و احساس است و .هم با شخص حقيقی متفاوت است

 قانون تجارت ٥٨٨برخالف اشخاص حقيقی دارای شخصيت حقوقی کاملی نيست لذا ماده 

شخص حقوقی می تواند دارای کليه حقوق و تکاليفی شود که قانون برای افراد : "مقرر داشته

باشد، مانند ه فقط انسان ممکن است دارای آن عر حقوق و وظایفی که بالطبيقائل است، مگ

  ".وت و امثال ذلکنبحقوق و وظایف ابوت، 
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  آغاز شخصيت حقوقی شرکت

در بـــسياری از کـــشورهای اروپـــایی شـــرکتهای تجـــاری از هنگـــام ثبـــت دارای شخـــصيت  

  .حقوقی می گردند ولی در حقوق ایران چنين ضابطه دقيقی وجود ندارد

ــين اســتنباط مــی شــود کــه شــرکت هــای تجــاری     ٥٨٤از مفهــوم مــاده  ــانون تجــارت چن  ق

ــا          ــاد ی ــه ایج ــاریخی ک ــذا از ت ــت برســند ل ــه ثب ــست ب ــوقی الزم ني ــافتن شخــصيت حق ــرای ی ب

  .تشکيل شوند دارای شخصيت حقوقی هستند

  

  : سوال

   از چه زمانی تشکيل شده محسوب می شوند؟شرکت های تجاری

ــورد شــرکته   ــف یکــ پاســخ در م ــصيت     ای مختل ــه شخ ــسلم اســت ک ــی م ــست ول سان ني

  . از زمان انعقاد قرار داد و به صرف آن ایجاد نمی شودشرکت

  

  :پيشنهاد

ــوگيری از          ــرای جل ــد ب ــم بای ــا ه ــذار م ــده قانونگ ــایی آم ــشورهای اروپ ــوق ک ــه در حق چنانک

ایــن آشــفتگی تــاریخ دقيقــی را معــين کنــد تــا از آن زمــان شــرکت هــای دارای شخــصيت          

  . گردند و تاریخ ثبت شرکتها بهترین تاریخ استحقوقی

  

  تبدیل شرکت تجاری

در تبدیل شرکت تجاری بدون آن که شخصيت شرکت ایجاد شده از بين برود شکل و قالبی 

  .جدید پيدا می کند

دیگر برخی هزینه ها را شرکای  که فایده بقای شخصيت حقوقی شرکت در تبدیل آن است

ته شدن حق ثبت شرکت و یا این که از نام شرکت و اعتبار و شناخآن پرداخت نمی کنند مانند 

  .برندآن در ميان مشتریان بهره می 

موضوع تبدیل شرکت تجاری در مواردی به صراحت در قانون پيش بينی شده است مثل 

 الیحه قانونی ٢٧٨ همان قانون و ماده ١٣٥ ناظر به ماده ١٨٩ قانون تجارت و ماده ١٣٥ماده 

  .١٣٤٧سال 

  

  :سئوال

در مــواردی کــه تبــدیل شــرکت تجــاری در قــانون پــيش بينــی نــشده اســت آیــا تبــدیل            

  شرکت ممکن است؟

به شرکت دیگر تبدیل کرد  به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکاء نمی توان شرکتی را

زیرا ممکن است تبدیل شرکت متضمن تعهدات بيشتری بر شرکاء گردد ولی اگر تمام شرکاء 

 قانون مدنی و عدم منع قانونی توافق آنها موثر ١٠ شرکت باشند به استناد ماده موافق تبدیل

  .رویه قضایی محاکم نيز این نظر را تأیيد می کند. است

ــب        ــه شــکل و قال ــاد شــرکتی ک ــررات ایج ــت مق ــر رعای ــه شــرکت دیگ ــدیل شــرکتی ب در تب

  .جدید شرکت قبلی را تشکيل می دهد ضروری است
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ــ     ــد ب ــدیل شــرکت نمــی توان ــده       تب ــاد ش ــل از تبــدیل ایج ــه قب ــث ک ــخاص ثال ه حقــوق اش

  .طمه بزندلاست، 

  

  ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری

ادغــام وقتــی حاصــل مــی شــود کــه شــرکتی شــرکت دیگــر را امحــا و در خــود حــل کنــد و    

  .یا دو یا چند شرکت در یکدیگر حل شده و شرکت جدیدی از آنها به وجود آید

یــی یــک شــرکت ميــان دو یــا چنــد شــرکت قــبًال        تجزیــه حاصــل انفکــاک و تقــسيم دارا   

ــد اســـت  ــا جدیـ ــود یـ ــتراک اد. موجـ ــه اشـ ــالل   وجـ ــه موجـــب انحـ ــه آن اســـت کـ ــام و تجزیـ غـ

  .شرکتهایی می شوند که از بين می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفيه شود

ــه ادغــ     ــه در نتيج ــرکتهایی ک ــی ش ــد      دارای ــرکت جدی ــه ش ــد ب ــی رون ــين م ــه از ب ام و تجزی

  .انتقال می یابد

ــشده اســت       ــيش بينــی ن ــه صــراحت پ ــا ب ــه شــرکتهای تجــاری در مقــررات م ادغــام و تجزی

ولــی مطــابق بــا اصــول کلــی منعــی هــم بــرای ایــن امــور وجــود نــدارد و بــه نظــر مــی رســد بــا  

  .حفظ حقوق اشخاص ثالث و با توافق همه شرکا می توان چنين کرد

  

  پایان شخصيت حقوقی شرکت

نحالل آن که ممکن است به حکم اد شرکت تجاری با برخالف آنچه ابتدا به ذهن می رس

ا بدون آن رخ دهد شخصيت حقوقی خود را از دست نمی دهد بلکه شرکت یمراجع قضایی 

  .منحله باید مراحل تصفيه را طی کند و تا پایان تصفيه حقوقی شرکت باقی است

در قــانون تجــارت بــاقی بــودن شخــصيت حقــوقی شــرکت منحلــه تــا خــتم تــصفيه بــه            

ــر ــور شــرکتها          ص ــصفيه ام ــه ت ــوط ب ــواد مرب ــالل م ــی از خ ــشده اســت ول ــی ن ــيش بين احت پ

  . می توان آنرا استنباط نمود٢٠٨خصوصًا ماده 

ــاده    ــهامی مـ ــرکتهای سـ ــورد شـ ــ الی٢٠٨در مـ ــانونی حـ ــا   ١٣٤٧ه قـ ــه تـ ــراحت دارد کـ  صـ

  .خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقی شرکت باقی خواهد ماند

  :فيه نتایجی در بر دارد که از آن جملهبقای شخصيت حقوقی شرکت تا ختم تص

دارایــی شــرکت مــستقل از دارایــی شــرکا بــاقی مــی مانــدو طلبکــاران شــرکت حــق    - ١

  .رجوع به شرکای شرکت راتا ختم تصفيه ندارند

ــه        - ٢ ــامالتی را ک ــصفيه مع ــال ت ــه در ح ــام شــرکت منحل ــد بن ــصفيه مــی توانن ــدیران ت م

 .الزم است انجام دهند

 . نام شرکت عليه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنندمدیران تصفيه می توانند به - ٣

 .اشخاص ثالث می توانند عليه شرکت در حال تصفيه طرح دعوی نمایند - ٤

اعــالم ورشکــستگی شــرکت منحلـــه در حــال تــصفيه بـــه دليــل وجــود شخـــصيت         - ٥

  .حقوقی اش امکان پذیر است

ــد      ــد از شخــصيت حقــوقی آن ســوء اســتفاده کنن ــا تــشکيل شــرکت بخواهن اگــر کــسانی ب

 بــا وضــع مقــررات در ایــن    .ا بــه مــورد دارای مــسئوليت حقــوقی و کيفــری خواهنــد بــود      بنــ



           ٢ رتحقوق تجا
---------------------  

 ٩

ــام شــخص حقــوقی      زمينــه قانونگــذار خواســته اســت مــسئوليت اشــخاص حقيقــی کــه بــه ن

  .ه گرفته نشوددعمل می کنند نادی

  

  اسم شرکت

  . موسومند اشخاص حقيقی نامی دارند که به آنشرکتهای تجاری مانند

  .ی مختلف تجاری تابع مقررات ویژه مربوط به آنهاستنام گذاری شرکتها

اســم شــرکت الزامــًا اســم تجــارتی آن نيــست ولــی چــون شــرکت تحــت ایــن عنــوان            

ــن نظــر، دارای        ــز هــست و از ای ــوًال اســم شــرکت اســم تجــارتی او ني ــد، معم تجــارت مــی کن

ــوده و قــسمتی از دارایــی شــرکت را تــشکيل مــی دهــد و قابــل انتقــال بــ     ه ارزش اقتــصادی ب

  .غير می باشد

  

  دارایی شرکت

این . است که از مجموع آورده های شرکا تشکيل شده است آن شرکت مالک دارایی

  .دارایی و هر چيزی که در زمان حيات شرکت به آن افزوده شده باشد متعلق به شرکت است

  :دارایی شرکت از دارایی شرکاء مستقل بوده و نتایج زیر را در بر دارد

  .صاری پرداخت طلب طلبکاران استحضمين اندارایی شرکت ت - ١

ــست - ٢ ــا     گورشکــ ــرکاء بــ ــستگی شــ ــرکاء و ورشکــ ــستگی شــ ــا ورشکــ ــرکت بــ ی شــ

 .ورشکستگی شرکت مالزمه ندارد

ــع         - ٣ ــات اســت و وض ــت مالي ــسئول پرداخ ــاليتش، م ــل از فع ــافع حاص شــرکت در ازای من

  .ماليات بر شرکت، موکول به تقسيم منافع ميان شرکا نيست

  

  اهليت شرکت تجاری

ــ ــف شــود      ش ــق و تکلي ــاحب ح ــد ص ــی توان ــذا م ــصيت اســت و ل ــاری دارای شخ   ورکت تج

بــه ماننــد اشــخاص حقيقــی عمــل کنــد بــا ایــن حــال اهليــت شــرکت تجــاری مطلــق نيــست و   

ــه        ــن ک ــسانهاست داشــته باشــد عــالوه ای ــد حقــوق و تعهــداتی کــه خــاص ان ــثًال نمــی توان م

  . استاهليت شرکت تجاری محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن

  .اداره شرکت تجاری از طریق اشخاص حقيقی که عهده دار اداره آن هستند ابراز می شود

ــشروط بــر آن کــه ایــن اشــخاص بطــور قــانون       .  و دارای اختيــارات الزم باشــند ب انتخــایم

الزم بــه ذکــر اســت کــه نماینــدگی شــرکتهای تجــاری بــا وضــع مقــررات حــاکم در حيطــه            

  .ستحقوق مدنی و وکالت گاه متفاوت ا

  

  اقامتگاه شرکت

تعيـــين اقامتگـــاه . کت تجـــاری بایـــد مـــستقل از شـــرکا دارای اقامتگـــاهی باشـــدرهـــر شـــ

  :شرکت فوایدی دارد که از آن جمله است

  .اقامتگاه شرکت معين می کند که شرکت تابعيت چه کشوری را دارد - ١

 .نندبرای اقامه دعوی عليه شرکت، طلبکاران باید به دادگاه محل اقامت شرکت رجوع ک - ٢
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دادگاه صالحيتدار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود  - ٣

 .شرکت است

  

  مفهوم اقامتگاه

ــاده  ــارت٥٩٠طبـــق مـ ــانون تجـ ــه اداره   : " قـ ــوقی محلـــی اســـت کـ ــاه شـــخص حقـ اقامتگـ

  ."شخص حقوقی در آنجاست

اقامتگــاه اشــخاص حقــوقی مرکــز عمليــات     : "در قــانون مــدنی مقــرر مــی دا   ١٠٠٢مــاده 

  ".ا خواهد بودآنه

برخـــی دو مـــاده مـــذکور را در تعيـــين اقامتگـــاه اشـــخاص حقـــوقی و از جملـــه شـــرکتهای  

ت تــصویب رتجــاری در تنــاقض بــا یکــدیگر دانــسته انــد و قــانون مــدنی را کــه پــس از قــانون تجــا 

شــده ناســخ مــی شــمارند و عــده ای اقامتگــاه شــرکتهای تجــاری را بــه تبعيــت از قــانون          

  . دانندتجارت محل اداره آن می

ــرا منظــور از مرکــز       ــدارد زی ــور وجــود ن ــان دو مــاده مزب ــه نظــر مــی رســد هــيچ تناقــضی مي ب

ل اداره یــا حــعمليــات، محلــی اســت کــه عمليــات از آنجــا هــدایت مــی شــود و بــا ایــن بيــان م  

ــود      ــد ب ــات خواه ــز عملي ــان مرک ــلی شــرکت هم ــز اص ــات و    . مرک ــز عملي ــان مرک ــد مي ــذا نبای ل

ــات خلـــط نمـــوده و مـــادت     ــل عمليـ م را در تنـــاقص بـــا یکـــدیگر   . ق١٠٠٢ت و . ق٥٩٠ين محـ

  .تلقی کنيم

  

  نحوه تعيين اقامتگاه

ــذا اقامتگــاه شــرکت   ســمعمــوًال مرکــز اصــلی شــرکت در اسا  نامه آن معــين مــی شــود و ل

  .را می توان با مراجعه به اساسنامه آن تعيين نمود

ز اصـــلی اگـــر شـــرکتی در اساســـنامه دارای اقامتگـــاهی بـــوده و در عمـــل مرکـــ : ســـئوال

  آن جای دیگر باشد کدام یک از دو محل اقامتگاه شرکت محسوب می شود؟

 اقامتگاه ردر پاسخ باید گفت که شخص نمی تواند اقامتگاه غير واقعی داشته باشد و لذا اگ

واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه 

ه بگيرند ولی اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطالعی اساسنامه ای او را نادید

نداشته باشند اصل بر آن است که اقامتگاه شرکت محلی است که در اساسنامه درج شده 

  .است و اشخاص ثالث الزامی به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت ندارند

  

  شرایط تغيير اقامتگاه

ــا شــرکتن    ــاه شــرکت در اساســنامه ی ــون اقامتگ ــاه    چ ــر اقامتگ ــذا تغيي ــی شــود ل امه درج م

ــشریفات        ــابع تـ ــرکتنامه اســـت و تـ ــا شـ ــنامه یـ ــر اساسـ ــستلزم تغييـ ــرکت مـ ــر در  شـ تغييـ

  .اساسنامه یا شرکتنامه می باشد

 در مورد تغيير اساسنامه شرکت با ١٣٤٧ ی الیحه قانون٨٣ت و ماده . ق١١١ماده 

به نظر . ه خاصی وجود نداردمسئوليت محدود و سهامی است ولی در مورد سایر شرکتها ماد
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 تشدید تعهدات شرکاء گردد توافق همه آنها ضروری است بمی رسد اگر تغيير اقامتگاه موج

  .یت برای تغيير اقامتگاه کافی استم اکثريولی اگر چنين نباشد تصم

ــد شــرایط الزم بــرای تغييــر            ــر تابعيــت شــرکت شــود بای ــب تغيي ــاه موج ــر تغييــر اقامتگ اگ

  .ت شودتابعيت نيز رعای

  . نمی شودمحسوبجابجایی نشانی شرکت در یک شهر، تغيير اقامتگاه 

  

  تابعيت شرکت

در خــصوص ایــن کــه شــرکت تجــاری مــی توانــد دارای تابعيــت باشــد یــا خيــر در ميــان           

ــرکتهایی کــه           ــرای ش ــا ب ــوانين دني ــب ق ــروزه در اغل ــی ام ــر اســت ول ــتالف نظ ــدانها اخ حقوق

  . پذیرفته شده استدارای شخصيت حقوقی هستند وجود تابعيت

  

  :فواید تعيين تابعيت شرکت

با تعيين تابعيت شرکت می توان مشخص کرد که آیا شرکت مطابق مقررات کشور  - ١

 مطابق قانون کشور متبوع تشکيل شده و طرز کار یا انحالل آنمتبوع خود درست 

  . بوده یا خيرحيحشرکت ص

راساس قانون کشور متبوع با تعيين تابعيت شرکت می توان حقوق و تکاليف آن را ب - ٢

 .مشخص نمود

شرکت را در داخل در صورت داشتن تابعيت خارجی می توان حدود فعاليت اقتصادی  - ٣

 .کشور تعيين نمود

اگر شرکت خارجی تلقی شود در مقررات ارزی برای انتقال ارز به خارج از کشور محل  - ٤

 .شرکت، برای او شرایط آسانتری قائل خواهند بود

 . مالياتی تعيين کننده باشدمعافيتهایرکت می تواند در تعيين برخی تعيين تابعيت ش - ٥

  .دولتها در صورتی مکلف به حمایت از شرکت ها می باشند که تابع آنها باشند - ٦

  

  طرز تعيين تابعيت شرکت

ــررات        ــوانين و مقـ ــوعی در قـ ــای متنـ ــاری مالکهـ ــرکت تجـ ــک شـ ــت یـ ــين تابعيـ ــرای تعيـ بـ

ــت شــرک    ــده مــی شــود برخــی تابعي ــين    کــشورها دی ــت شــرکت را مــالک تعي ــا محــل ثب اء و ی

  .تابعيت دانسته و گروهی مرکز اصلی شرکت را منظور می نمایند

ایرانــی باشــد ثبــت شــرکتها بــرای آن کــه شــرکتی در حقــوق ایــران طبــق مــاده یــک قــانون  

  :دو مالک در نظر گرفته شده است

  .شرکت بایستی در ایران تشکيل شده باشد - ١

  .دمرکز اصلی آن در ایران باش - ٢

طبق . ت قضاوت نمود. ق٥٩١در مورد تعيين تابعيت شرکتهای خارجی باید براساس ماده 

  ".اشخاص حقوقی تابعيت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است: "ماده مزبور

ــئوال ــران         : س ــلی آن در ای ــز اص ــی مرک ــد ول ــشده باش ــران تــشکيل ن ــرکتی در ای ــر ش اگ

  باشد چه تابعيتی را دارد؟
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عضی عقيده دارند چون قانون تجارت پس از قانون ثبت شرکتها تصویب شده باید قانون ب

  .تجارت را فاسخ قانون ثبت شرکتها تلقی کرد و لذا شرکت تابعيت ایرانی خواهد داشت

  

  تغيير تابعيت

ــران مرکــز   ــا هــم مــرتبط هــستند ولــی صــرف    هــر چنــد در حقــوق ای شــرکت و تابعيــت آن ب

  .تغيير تابعيت نمی شود وجبتغيير اقامتگاه م

هــيچ مجمــع  : "مقــرر داشــته  ١٣٧٤ الیحــه قــانونی  ٩٤در مــورد شــرکت ســهامی مــاده    

مفهــوم ایــن مــاده آنــست کــه بــرای  ...". عمــومی نمــی توانــد تابعيــت شــرکت را تغييــر دهــد   

  . تغيير تابعيت اتفاق نظر سهامداران الزم است

ــاده  ــسئوليت     ١١٠م ــا م ــرکتهای ب ــصوص ش ــارت در خ ــانون تج ــد    ق ــی کن ــان م ــدود بي : مح

  ".گر به اتفاق آراءمشرکاء نمی توانند تابعيت شرکت را تغيير دهند "

اگر شرکت ایرانی بخواهد تابعيت خود را تغيير دهد باید شرکایش به اتفاق آراء با انتقال 

  .عيت موثر نيستباصرف اتفاق نظر مبنی بر تغيير ت. مرکز اصلی آن به خارج موافقت نمایند

  

   طبقه بندی شرکتهای تجاری انواع و

ــرده شــده انــد کــه قــبًال مطالعــه    ٢٠انــواع شــرکتهای تجــاری در مــاده    قــانون تجــارت نــام ب

ــاده       ــذکور در م ــه هفــت قــسم شــرکت م ــد توجــه نمــود ک ــا شــرکتهایی  ٢٠شــد ولــی بای  تنه

  . نيستند که در عمل وجود دارند

گوناگونی، قالبهای عمده آنها ولی عليرغم در حال حاضر شرکتها از تنوع زیادی برخوردارند 

  .همان قالبهایی است که در قانون تجارت پيش بينی شده است

در ميان انواع شرکتهای تجاری، شرکت سهامی بيشتر از دیگر شرکتها مورد اقبال قرار 

  .گرفته است

  :ی متعددی تقسيم و طبقه بندی نمود، مانندهاشرکتهای تجاری را می توان با معيار

  

  براساس مسئوليت شرکاءطبقه بندی 

  طبقه بندی براساس طرز تشکيل شرکتها

  براساس قابليت انتقال حصه شرکاءطبقه بندی 

  طبقه بندی براساس موضوع شرکتها

  طبقه بندی براساس صاحبان سرمایه

  طبقه بندی براساس تابعيت شرکتها

  

  تعریف شرکت سهامی

ست که سرمایه آن به شرکت سهامی شرکتی ا: "١٣٤٧طبق ماده یک الیحه قانونی 

  ".سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است

  :اقسام شرکت سهامی
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ــانونی   ــوع تقــسيم کــرده اســت   ١٣٤٧مــاده چهــار الیحــه ق ــه دو ن  شــرکتهای ســهامی را ب

  .ارتند از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاصبکه ع

 از ســـرمایه شـــرکت را از طریـــق فـــروش شـــرکت هـــایی کـــه موســـسان آنهـــا قـــسمتی 

و شـــرکتهایی کـــه تمـــام " شـــرکت ســـهامی عـــام"ســـهام بـــه مـــردم تـــأمين مـــی کننـــد،  

ــأمين مــی گــردد،     شــرکت "ســرمایه آنهــا در موقــع تأســيس منحــصرًا بــه وســيله موســسان ت

  .ناميده می شوند" سهامی خاص

  

  تاریخچه قانونی

ــواد     ــررات شــرکت ســهامی م ــبًال اشــاره شــد مق ــا ٢١چنانچــه ق ــه  ٩٣ ت ــانون تجــارت را ب  ق

 مـــاده جـــایگزین مـــواد ٣٠٠ الیحـــه قـــانونی در ١٣٤٧خـــود اختـــصاص داده بـــود کـــه در ســـال 

  . فرانسه اقتباس شده است١٩٦٦ از قانون ١٣٤٧الیحه قانونی . مزبور گشت

تعداد مواد مربوط به شرکت سهامی در قياس با سایر شرکت های تجاری نشانگر اهميتی 

  .ر به شرکت سهامی و نقش آن در حيات اقتصادی کشور داده استاست که قانونگذا

  

  استقالل شخصيت حقوقی شرکت

قبًال گفته شد که شرکتهای تجاری دارای شخصيت حقوقی مستقل از شخصيت شرکا می 

این استقالل شخصيت در شرکتهای سهامی نمود بيشتری دارد زیرا حوادثی چون . باشند

ن است منجر به انحالل بعضی از شرکتها نظير تضامنی فوت یا ورشکستگی شرکا که ممک

همچنين استقالل شخصيت حقوقی شرکت سهامی . گردد در شرکت سهامی بی اثر است

شرکا به ویژه اقليت است و در بيشتر موارد تصميم شرکا در موجب قدرت آن در مقابل 

  .سرنوشت شرکت تأثير قابل مالحظه ای ندارد

  

  نام شرکت

ــام شــرکت توســط   موســسين شــرکت انتخــاب مــی شــود و بــه عنــوان یکــی از بنــدهای    ن

  .اساسنامه باید به تصویب مجمع عمومی موسس برسد

ــام شــرکتهای ســهامی عــام بایــد عبــارت   ١٣٤٧ الیحــه ٤طبــق تبــصره مــاده   شــرکت " در ن

قبــل " شــرکت ســهامی خــاص "و در شــرکتهای ســهامی خــاص بایــد عبــارت  " ســهامی عــام

  .شودیا بعد از نام شرکت قيد 

 قانون تجارت مقرر شده بود که نام هيچ یک از شرکا و سهامداران نباید در نام ٢٢در ماده 

به نظر می رسد اکنون نيز باید شرط مزبور رعایت شود زیرا شرکت سهامی . شرکت قيد شود

  .بوده و نباید از نام و شخصيت شرکایش کسب شهرت و اعتبار نمایداز اقسام شرکت سرمایه 

ز مقررات نامگذاری در حقوق فرانسه جریمه در پی دارد ولی در حقوق ایران سرپيچی ا

  .مجازات خاصی در مقررات وجود ندارد و حداکثر موضوع مشمول مقررات عام قرار می گيرد
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  اقامتگاه شرکت

ــد در          ــود بایـ ــی شـ ــسوب مـ ــرکت محـ ــاه شـ ــان اقامتگـ ــه همـ ــرکت کـ ــلی شـ ــز اصـ مرکـ

ــر شــود   ــر اقامت. اساســنامه شــرکت ذک ــر   تغيي ــوده و تغيي ــر اساســنامه ب ــستلزم تغيي ــاه م  اتگ

  .اساسنامه در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی است

  .چنانکه گفته شد صرف تغيير اقامتگاه موجب تغيير تابعيت شرکت نمی شود

  

  تابعيت شرکت

 ٩٤تابعيت شرکت سهامی مشمول همان قواعدی است که قبًال مطالعه شد و چون ماده 

هيچ مجمع عمومی نمی تواند تابعيت شرکت را تغيير " مقرر کرده است ١٣٤٧حه قانونی الی

  .لذا برای تغيير دادن تابعيت شرکت سهامی اتفاق نظر شرکاء الزم است" بدهد

  

  سرمایه شرکت

ــوع          ــن ن ــرمایه در ای ــذا س ــرمایه اســت ل ــرکتهای س ــسام ش ــهامی از اق ــون شــرکت س چ

  .ستشرکتها از اهميت زیادی برخوردار ا

ــرکت       ــرده شـ ــی کـ ــيش بينـ ــرمایه پـ ــداقل سـ ــرای آن حـ ــذار بـ ــه قانونگـ ــرکتی کـ ــا شـ تنهـ

  .سهامی است

 حـــداقل ســـرمایه در شـــرکت ســـهامی خـــاص یـــک ١٣٤٧ الیحـــه قـــانونی ٥طبـــق مـــاده 

  .ميليون ریال و در سهامی عام پنج ميليون ریال می باشد

ــل برد      ــر قاب ــارتی ســرمایه غي ــه عب ــا ب ــد و ی ــد ثابــت بمان ــوده و ســرمایه شــرکت بای اشــت ب

  .نمی توان آنرا به عنوان سود ميان صاحبان سهام تقسيم کرد

تغييــــر در ســــرمایه شــــرکت اعــــم از کــــاهش یــــا افــــزایش چــــون مــــستلزم تغييــــر در   

  .ه صورت بگيردید با تصویب مجمع عمومی فوق العاداساسنامه شرکت است لذا با

ــسا       ــات مـ ــه قطعـ ــه بـ ــست کـ ــهامی آنـ ــای سـ ــرکت هـ ــرمایه در شـ ــای سـ وی از ویژگيهـ

  .تقسيم می شود که هر قطعه را سهم می نامند

  

  شعبه شرکت

  .فعاليتهای اقتصادی خود اقدام به تأسيس شعبه می کنندشرکتها برای توسعه 

در قــانون تعریفــی از شــعبه بــه عمــل نيامــده اســت ولــی درج محــل شــعبه در کنــار مرکــز    

  .اصلی شرکت از بندهای اساسنامه می باشد

ــذا تفــاوتی ميــان دارایــی شــرکت   شــعبه شخــصيت حقــوقی مــستقل  ــدارد و ل  از شــرکت ن

  .با دارایی شعبه وجود ندارد

  . تفاوت شعبه با شرکت در نشانی آن استتنها

هــر چنــد اقامــه دعــوی عليــه شــرکت بایــد در محــل اقامــت شــرکت کــه همــان مرکــز            

ــاوی ناشــی از          ــرح دع ــدنی ط ــين دادرســی م ــانون آی ــی در ق ــذیرد ول ــورت پ ــلی اســت ص اص

اگــر . عبه بااشــخاص خــارج در دادگــاه محــل شــعبه پذیرفتــه شــده اســت       تعهــدات هــر شــ  

  .شعبه برچيده شده باشد دعوی باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود



           ٢ رتحقوق تجا
---------------------  

 ١٥

  .شرکتهای وابسته مفهومی متفاوت از شعبه دارند

  .هر چند شعبه نماینده شرکت است ولی نمایندگی نيز از شعبه متفاوت است

  

  فعاليت شرکت

ــچ ــه بنــ ن ــه در طبق ــه شــرکتهای    ان ک ــه شــد شــرکتهای ســهامی از جمل دی شــرکتها گفت

  .شکًال تجاری هستند

ــاده  ــانونی ٢طبـــق مـ ــه قـ ــانی محـــسوب   : "١٣٤٧ الیحـ ــرکت بازرگـ ــهامی شـ ــرکت سـ شـ

  ".می شود ولو اینکه موضوع عمليات آن امور بازگانی نباشد

  .شرکت سهامی ممکن است هم به لحاظ شکل و هم فعاليت تجاری باشد

  

  امیتشکيل شرکت سه

ــدیگر          ــا یک ــایی ب ــاص تفاوته ــهامی خ ــرکت س ــام و ش ــهامی ع ــرکت س ــشکيل ش ــون ت چ

  .دارند لذا هر یک جداگانه مطالعه می شود

  

  تشکيل شرکت سهامی عام

اشخاصـــی کـــه در صـــدد تأســـيس شـــرکت هـــستند اصـــطالحًا موســـسين خوانـــده مـــی 

  .شوند که ممکن است از اشخاص حقوقی یا حقيقی باشند

ــرر  ــد مق ــانونموســسين شــرکت بای ــد یات ق ــشکيل شــرکت رعایــت نماین ــاده .  را در ت  ٢٣م

ــانون  ــه ق ــشان       ١٣٤٧ی الیح ــضامنی ای ــسئوليت ت ــررات را م ــت مق ــدم رعای ــرای ع ــمانت اج  ض

ــرر مــی دارد  ــسته مق ــه      : "دان ــه ب ــداماتی ک ــال و اق ــه اعم ــه کلي ــسبت ب مؤســسين شــرکت ن

  ".ندمنظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شرکت انجام می دهند مسئوليت تضامنی دار

  .پس از ثبت شرکت، نمی توان به هيچ کدام از شرکاء عنوان مؤسس داد

ــد        ــازه کنن ــت کــسب اج ــد از دول ــاد شــرکت بای ــرای ایج ــشورها مؤســسين ب در برخــی از ک

برخــی حقوقــدانها معتقدنــد تأســيس    . ولــی در مقــررات مــا نيــازی بــه اخــذ مجــوز نيــست       

رمایه گــذاری در شــرکت ردم بــه ســشــرکت ســهامی عــام بــا اجــازه دولــت موجــب اعتمــاد مــ  

  . سهامی عام خواهد شدهای

بـــرای تأســـيس شـــرکت ســـهامی عـــام، موســـسين بایـــد ابتـــدا بـــه یـــک بانـــک مراجعـــه 

  .نموده و حسابی به نام شرکت در شرف تأسيس افتتاح کنند

ــد خــود تعهــد نمــوده و حــداقل     ــرا % ٣٥بيــست درصــد ســرمایه شــرکت را موســسين بای آن

  .به حساب مذکور واریز نمایند

  .ودیع می شوداگر آورده موسسين غير نقد باشد اسناد آن در بانک ت

ــيش       ــویس اساســنامه شــرکت و پ ــيش ن ــضمام پ ــه ان ــه ای را ب ــار نام ــد اظه موســسين بای

ــویس اعال ــه امــضای موســسين رســيده بــه اداره ثبــت          من ــذیره نویــسی ســهام کــه ب يــه پ

  .شرکتها در تهران یا دایره ثبت شرکتها در شهرستانها تقدیم کنند

ــرح اسا   ــه، ط ــدرجات اظهارنام ــواد    ســمن ــسی در م ــذیره نوی ــه پ ــرح اعالمي  و ٨ و ٧نامه و ط

  . ذکر شده است١٣٤٧ الیحه قانونی ٩



           ٢ رتحقوق تجا
---------------------  

 ١٦

مرجـــع ثبـــت شـــرکتها در صـــورت تکميـــل بـــودن مـــدارک، اجـــازه انتـــشار اعالميـــه پـــذیره   

  .نویسی را موسسين می دهد

ــذا  ت اظهــارات موکتها تکليفــی بــه تحقيــق در مــورد صــح مرجــع قبــت شــر  ــدارد ل ســسين ن

  )١٠ماده . (اگر موسسين اطالعات غير صحيح ارائه کنند خود مسئول می باشند

اعالميــه پــذیره نویــسی بایــد توســط موســسين       "١٣٤٧ الیحــه قــانونی  ١١طبــق مــاده  

رد در در جرایـــد آگهـــی گردیـــده و نيـــز در بـــانکی کـــه تعهـــد ســـهام نـــزد آن صـــورت مـــی گيـــ 

  .مندان قرار داده شودمعرض دید عالق

ــسی، مو   ــذیره نویـ ــه پـ ــشار اعالميـ ــا انتـ ــذاری   بـ ــرمایه گـ ــرای سـ ــوم بـ ــسين از عمـ  ردسـ

  .شرکت در شرف تأسيس دعوت به عمل می آورند

  

  پذیره نویسی

پــذیره نویــسی یــک عمــل حقــوقی اســت کــه بــه موجــب آن شــخص قــسمتی از ســرمایه    

ــغ تعهــد شــده را       شــرکت ســهامی عــام در شــرف تأســيس را تعهــد نمــوده و بخــشی از مبل

  .باشد به حساب شرکت در شرف تأسيس واریز می کند% ٣٥ نباید کمتر از که

  .تمام اشخاصی که دارای اهليت هستند می توانند اقدام به پذیره نویسی نمایند

  .پذیره نویسان ممکن است از اشخاص حقيقی یا حقوقی باشند

ــق اصــل    ــون طب ــشده      ٨١چ ــان داده ن ــه خارجي ــشکيل شــرکت ب ــاز ت ــانون اساســی امتي  ق

ــران را          ا ــسی در ای ــذیره نوی ــق پ ــارجی ح ــشورهای خ ــاع ک ــی رســد اتب ــر م ــه نظ ــذا ب ســت ل

  .نداشته باشند

عدم . عيوب و ایرادات ماهوی  در عمل پذیره نویسی تابع مقررات عام حقوق مدنی است

  . شودب بطالن آنرعایت مقررات شکلی در پذیره نویسی به نظر می رسد موج

  

  ورقه تعهد سهم

حقق پيدا می کند که به آن ورقه تعهد سهم گفته می تضای نوشته ای پذیره نویسی با ام

  . ذکر شده است١٣٤٧ الیحه قانونی ١٣شود مندرجات ورقه تعهد سهم در ماده 

ه تنظيم و با قيد تاریخ به م در دو نسخهورقه تعهد س "١٣٤٧ الیحه قانونی ١٤طبق ماده 

نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم  رسيده، یره نویس یا قائم مقام قانونی اوامضای پذ

  ". رسيد وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسليم می شوددبا قي

ــذیره   ــد لــذا پــس زا         ینویــسچــون پ ــه ایجــاب موســسين مــی باش ــولی ب ــه قب  بــه منزل

  .امضای ورقه تعهد سهم از سوی پذیره نویس قطعی و الزام آور است

ــرای ســرمایه شــرکت حــد  :ســئوال ــر ب ــين شــده و ســرمایه جمــع آوری شــده از    اگ ی مع

   بيش از حد مذبور باشد چه باید کرد؟یطریق پذیره نویس

 پذیرفته و مازاد از عضویت در  تا حد سرمایه تعيينی اشخاصیبرخی معتقدند پذیره نویس

  .شرکت محرومند و عده ای معتقدند باید ميزان سهام همه پذیره نویسان را تقليل داد
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ــک از دو ر  ــر ی ــکال اســت         ه ــال اش ــار شــود ب ــذیره نویــسی اختي ــل اگــر در اعالميــه پ اه ح

ولــی در صــورتی کــه موضــوع در اعالميــه تعيــين تکليــف نــشده باشــد بــه نظــر مــی رســد راه    

  .اول منطبق با موازین است

نويسي نويسي اعالم شده است بايد کل سرمايه شرکت پذيرهدر فرصتي که براي پذيره

  . شود 

  .نويسان و مؤسسان احراز کننده از طرف پذير راامل سرمايهمؤسسان بايد تعهد ک

نويسي نشود ممکن است مهلت مزبور اگر در مدت اعالم شده کل سرمايه شرکت پذيره

مقرر در % ٣٥در صورتي که سرمايه شرکت بطور کامل و صحيح تعهد نشود و نيز . تمديد شود 

   .تواند تشکيل شود قانون پرداخت نگردد ، شرکت نمي

  

نويسي کمتر از مبلغ تعيين شده در طرح اگر سرمايه تعهد شده در مهلت پذيره : سؤال

  نويسي شده تقليل داد ؟ توان سرمايه شرکت را به اندازه پذيرهاساسنامه باشد آيا مي

نويسي اقدام به اين نويسان با توجه به شرايط اعالميه پذيرهپاسخ منفي است زيرا پذيره

پس . ذا جلب رضايت آنها به شرايط جديد و از جمله تقليل سرمايه ضروري است اند لکار کرده

اگر در مجمع عمومي مسئله طرح شود و همه به آن رأي دهند دليلي براي عدم پذيرش تقليل 

  . سرمايه شرکت وجود ندارد 

  

  نويسيمقررات جزايي در پذيره

 باشد و يا کامل و صحيح باشد  اگر مؤسسان بدون آن که واقعًا تعهد سهام انجام شده- ١

  . آنرا تأييد کنند يا تعهد اشخاصي را که از نظر حقوقي باطل است بپذيرند 

  . نويسي منتشر کنند  اگر اشخاصي عالمًا و بر خالف مقررات ، اعالميه پذيره- ٢

  . نويسي به مرجع ثبت شرکتها  ارائه اطالعات غلط و نادرست در مورد تشريفات پذيره- ٣

  .  براي موارد مذکور مجازات منظور نموده است ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٤٣ ماده

  

  تخصيص سهام 

تعيين تعداد سهام بر عهده مؤسسان است که بايد پيش از دعوت و تشکيل مجمع عمومي 

نويسان به تعداد الزم سهم در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذيره. مؤسس صورت گيرد

  . شود اختصاص داده مي

رسد قيد شده و به ضاي مؤسسان ميمعداد سهام در صورت مجلسي که به اتعيين ت

  . مجمع عمومي مؤسس گزارش خواهد شد 

 روز قبل از تشکيل مجمع پنج بايد حداقل  موسسين اليحه قانوني گزارش٧٤طبق تبصره 

-عمومي مؤسس در محلي که در آگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره

  . سان سهام آماده باشد نوي
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  مجمع عمومي مؤسس 

شود و پس از انجام نويسان و مؤسسين تشکيل ميمجمعي است که با حضور پذيره

  . وظايفي که در حدود صالحيت آن است ديگر در طول حيات شرکت تشکيل نخواهد شد 

از احراز نويسي آنها را بررسي و پس مؤسسين حداکثر ظرف يک ماه از پايان مهلت پذيره

آن به حساب شرکت در شرف تأسيس و پس از % ٣٥صحت تعهد کل سرمايه و واريز حداقل 

نويسان از طريق روزنامه کثيراالنتشاري که نام آن تخصيص سهام هر يک از مؤسسين و پذيره

نويسي ذکر شده بود جهت شرکت در مجمع عمومي مؤسس دعوت در طرح اعالميه پذيره

  . شوند مي

  ) .  اليحه قانوني آمده است١٠٠ آگهي دعوت در ماده مندرجات(

  

  نصاب الزم جهت رسميت مجمع عمومي مؤسس 

 اليحه قانوني ٧٥براي اين که جلسه مجمع عمومي مؤسس رسميت پيدا کند طبق ماده 

نويسان که حداقل نصف سرمايه شرکت را تعهد نموده باشند تعدادي از پذيرهحضور  ١٣٤٧

  .  به رسميت نرسيد مؤسسين دو بار ديگر فرصت دعوت دارند ضروري است اگر جلسه

  . در بار دوم و سوم حضور صاحبان يک سوم سرمايه شرکت در جلسه مجمع ضروري است 

در صورتي که نوبت سوم هم جلسه رسميت نيابد مؤسسين عدم تشکيل شرکت را اعالم 

  . دارند مي

  

  اداره جلسه مجمع عمومي مؤسس 

اي مرکب از يک رئيس و يحه قانوني ، مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه ال١٠١طبق ماده 

  . شود يک منشي و دو ناظر اداره مي

  . شوند اشخاص مذکور با رأي حاضرين در مجمع انتخاب مي

رئيس مجمع و ناظران بايد از ميان صاحبان سهام باشند ولي منشي جلسه ممکن است 

  . غير صاحب سهم باشد 

  

  ي گيرطريق تصميم

. رديگگيري در مجمع عمومي مؤسس با رأي گيري از حاضران در جلسه انجام ميتصميم

نويسان به تعداد سهامي که دارند در هر سهم داراي يک رأي بوده و لذا مؤسسين يا پذيره

  . نمايند ها مشارکت ميگيريتصميم

راء حاضرين  اليحه قانوني با دو ثلث آ٧٥تصميمات مجمع عمومي مؤسس براساس ماده 

  . معتبر است 

  

  تجديد جلسه مجمع 

 هر گاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در «١٣٤٧ اليحه قانوني ١٠٤براساس ماده 

تواند اعالم دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيأت رئيسه مجمع با تصويب مجمع مي

ه باشد تعيين کند ، تمديد جلسه تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را که نبايد ديرتر از دو هفت
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محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول ، 

  . رسميت خواهد داشت 

  

  صورتجلسه مجمع 

تنظيم صورتجلسه مجمع که از مذاکرات و تصميمات آن بايد تهيه شود به عهده منشي 

رسد و يک نسخه از آن در  رئيسه مجمع مي به امضاي هيأت١٠٥مجمع است که طبق ماده 

  . مرکز شرکت نگهداري خواهد شد 

  : در موارد زير يک نسخه از صورتجلسه مجمع بايد به مرجع ثبت شرکتها نيز ارسال شود 

   انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان - ١

   تصويب ترازنامه - ٢

   کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه - ٣

   انحالل شرکت و نحوة تصفيه آن - ٤

  

  صالحيت مجمع عمومي مؤسس 

  : نمايد گيري ميمجمع عمومي مؤسس پس از تشکيل به موارد زير پرداخته و تصميم

   تصويب گزارش مؤسسان - ١

  .  اليحه قانوني ذکر شده است ١٦مواردي که بايد در گزارش مؤسسان آمده باشد در ماده 

  

  دي هاي غيرنقتصويب آورده

 در صورت پذيرد يا خير وبايد تصميم بگيرد که آيا آورده غيرنقد را براي شرکت ميمجمع 

  . نمايد  شرکت احتساب ميبرایپذيرش آنرا به چه قيمت 

هاي غيرنقد را بيش از آنچه تواند آوردهمجمع عمومي نمي «:١٣٤٧ اليحه قانوني ٧٨ ماده

  . »  شده است ، قبول کند  رسمي دادگستري ارزيابي کارشناسکه از طرف

نقد تصويب نشود اشخاصي که آورده آنها قبول نشده بايد تعهدات خود را به نقد تبديل غير 

  . توانند به جاي آنها تعهد کند  ايشان باطل و سايرين مي والسهامنمايند

   تصويب مزاياي خاص - ٣

   تصويب اساسنامه - ٤

   تعيين مديران و بازرسان - ٥

  امه کثيراالنتشار  تعيين روزن- ٦

  

  شخصيت حقوقي شرکت و ثبت آن 

پس از تشکيل مجمع عمومي مؤسس و انجام وظايف خاصي که بعهده آن است شرکت 

  . يابد ايجاد شده و شخصيت حقوقي مي

 اليحه قانوني ، پس از تشکيل شرکت بايد آن را به ثبت رسانيد و ثبت شرکت ١٩طبق ماده 

  . يم اظهارنامه جهت تشکيل به مرجع ثبت شرکتها صورت پذيرد  ماه از تاريخ تسل٦بايد ظرف 

  . باشد به ثبت رسانيدن شرکت پس از تشکيل آن به عهدة مديران شرکت مي
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  : تا وقتي شرکت به ثبت نرسيده باشد از انجام برخي از اعمال حقوقي محروم است مثل 

  ) نوني اليحه قا٢٨ماده ( صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم - ١

  )  اليحه قانوني٥٥ماده ( انتشار اوراق قرضه - ٢

  ) .  اليحه قانوني٢٢ماده ( استفاده از وجوهي که به حساب شرکت واريز شده است - ٣

 ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه جهت تشکيل شرکت به مرجع ثبت ٦اگر شرکت ظرف 

ع ثبت شرکتها گواهي  مرج،نويسانشرکتها به ثبت نرسد به درخواست مؤسسين يا پذيره

 .نمايدحاکي از عدم ثبت را به بانک ارسال و بانک وجوه پرداختي اشخاص مذکور را مسترد مي

پس تحصيل شخصيت حقوقي شرکت موکول به ثبت آن نيست ولي )  اليحه قانوني١٩ماده . (

  . عدم ثبت شرکت ممکن است موجب انحالل آن شود 

  

يل آن و قبل از به ثبت رسيدن شرکت اقدام به اگر مديران شرکت پس از تشک : سؤال

معامالتي نمايند که براي شرکت تعهد مالي ايجاد کند ولي شرکت به دليل عدم ثبت منحل 

  اند چيست ؟ شود تکليف اشخاص ثالثي که با شرکت معامله نموده

 مؤسسين داراي مسؤوليت هستند هر چند ١٣٤٧ اليحه قانوني سال ٢٣طبق ماده 

  . ؤسسان منطقي نيست مسؤوليت م

  

  تشکيل شرکت سهامي خاص 

گردد و لذا نيازي چنان که گفته شد شرکت سهامي خاص ميان افراد معدودي تشکيل مي

  . به مجمع عمومي مؤسس براي تشکيل آن وجود ندارد 

شود و سرمايه شرکت تمامًا بايد  شرکاء امضاء مي تماماساسنامه تدوين شده توسط

آن به حسابي که در بانک افتتاح شده واريز گردد % ٣٥ن  تعهد و حداقل توسط خود سهامدارا

 .  

  .  غير نقد برخي از شرکاء تابع همان مقررات شرکت سهامي عام است سهام

 بر تعهد کليه سهام که داللتاي را توانند ذيل اظهارنامهبه جاي ورقه تعهد سهم شرکاء مي

  .  امضاء کنند دارداز سوي ايشان 

 شرط تشکيل شرکت سهامي خاص ، انتخاب مديران و بازرسان آن است ولي الزم هر چند

  . نيست ايشان در مجمع عمومي مؤسس برگزيده شوند 

اي به انضمام مدارک زير به براي به ثبت رسانيدن شرکت سهامي خاص بايد اظهارنامه

  .  ثبت شرکتها تسليم شود مرجع

  . ران رسيده است  اساسنامه شرکت به امضاي تمام سهامدا- ١

  . اي دال بر تعهد کليه سهام از سوي سهامداران  اظهارنامه- ٢

  . کل سرمايه تعهد شده توسط سهامداران % ٣٥ رسيد بانک مبني بر پرداخت حداقل - ٣

اي قيد و به امضاي کليه سهامداران  انتخاب مديران و بازرسان شرکت که در صورتجلسه- ٤

  . رسد مي

  . ت مديريت و بازرسي توسط مديران و بازرسان  قبولي کتبي سم- ٥

  . هاي شرکت در آن منتشر خواهد شد  ذکر نام روزنامه کثيراالنتشاري که آگهي- ٦
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شرکت سهامي خاص ظرف چه مهلتي بايد به ثبت برسد ؟ چون در مورد شرکت  : سؤال

 مدت رعايتوني ضروري نيست لذا  اليحه قان٦سهامي خاص تسليم اظهارنامه موضوع ماده 

شود احتساب نمود و چون  اين اليحه را بايد از تاريخي که شرکت تشکيل مي١٩مقرر در ماده 

شوند پس اگر شرکت به ثبت نرسد ايشان در سهامداران اوليه شرکت مؤسسان آن تلقي مي

  . ولند ئمقابل اشخاص ثالث مس

  

  ضمانت اجراي عدم رعايت قواعد راجع به تشکيل شرکت 

توان بطالن دم رعايت موازين قانوني در مورد تشکيل شرکت سهامي ميدر صورت ع

  ) . ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٧٠ماده (شرکت را از دادگاه تقاضا کرد 

  

  علل بطالن شرکت سهامي 

   علل عام بطالن مثل عدم اهليت ، غير معين بودن موضوع ، نامشروع بودن جهت - ١

  عدم رعايت حداقل سرمايه يا تعداد شرکاء  مثل ١٣٤٧ علل مربوط به اليحه قانوني - ٢

تواند از دادگاه درخواست کند و در صورتي که قبل از بطالن شرکت را شخص ذينفع مي

صدور حکم بطالن شرکت موجبات بطالن برطرف شود دادگاه قرار سقوط دعوي بطالن را صادر 

نبايد بيشتر از شش ماه تواند بنا به درخواست خوانده مهلتي را که دادگاه مي. خواهد کرد 

  ) . ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٧٢ تا ٢٧٠ماده (باشد براي رفع موجبات بطالن تعيين کند 

  

  نتيجه حکم بطالن شرکت سهامي 

طبق قواعد عام حقوق مدني بطالن داراي اثر قهقرايي است و لذا بايد معامالت شرکت 

 ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٧٠ق ماده  باطل باشد ولي طبدادهسهامي که دادگاه حکم به بطالن آن 

توانند در مقابل اشخاص ثالث به مؤسسين و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمي

  .بطالن شرکت استناد نمايند 

 دادگاه پس از حکم به بطالن شرکت بايد در ضمن ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٧٤براساس ماده 

 همان اليحه اگر ٢٧٥ تعيين کند و طبق ماده حکم خود يک يا چند نفر را به عنوان مدير تصفيه

اشخاص مزبور حاضر به قبول سمت مديريت تصفيه نباشند ، دادگاه امر تصفيه را به اداره 

  . نمايد تصفيه امور ورشکستگي حوزه خود ارجاع مي

  

  مسؤوليتهاي ناشي از عدم تشکيل شرکت بطور صحيح و قانوني 

  :  نوع مسؤوليت است  دورکت سهامي متضمن هرعدم رعايت مقررات مربوط به تشکيل ش

   مسؤوليت مدني - 

   مسؤوليت کيفري - 

 کساني که مسؤول بطالن شرکت هستند در قبال ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٧٣ماده طبق 

  . اشخاص ثالث يا صاحبان سهام مسؤوليت تضامني دارند 
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ر مواردي که در مسؤوالن بطالن شرکت بطور مطلق قابل تعقيب کيفري نيستند و تنها د

 اليحه قانوني ٢٤٣قانون ذکر شده است امکان تعقيب و مجازات وجود دارد مانند بند اول ماده 

١٣٤٧ .   

  

  اوراق بهادار در شرکت سهامي 

  . در متون قانوني ما اوراق بهادار تعريف نشده است 

 اوراق قرضه در مقررات شرکتهاي سهامي دو نوع از انواع اوراق بهادار يعني اوراق سهام و

  . گيرد وارد شده است که مورد مطالعه قرار مي

  

  سهم و ورقه سهم 

سهم عبارتست از قطعات مساوي سرمايه در شرکتهاي سهامي که مشخص ميزان 

اي که بيانگر حق و مسؤوليت ورقه. مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است 

  . شود خوانده مي» ورقه سهم«مزبور است 

ي صدور ورقه سهم اوًال بايد شرکت تشکيل شده باشد ثانيًا شرکت به ثبت رسيده برا

  . باشد ثالثًا تمام مبلغ اسمي سهم پرداخت شده باشد 

 اوراق سهام بايد متحدالشکل و چاپي و داراي شمارة ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٥طبق ماده 

. شوند برسد نامه تعيين ميترتيب بوده و به امضاي الاقل دو نفر که به موجب مقررات اساس

  .  همان اليحه آمده است ٢٦مندرجات اوراق سهام در ماده 

  

  گواهينامه موقت سهم 

اگر شرکت با وجود تمام شروط آمادگي صدور اوراق سهم را نداشته باشد مکلف است 

 اليحه قانوني گواهينامه موقت سهم بايد ٣١طبق ماده . گواهينامه موقت سهم صادر کند 

  . ي شرايط شکلي اوراق سهم باشد دارا

در صورتي که شرکت تشکيل شده و به ثبت برسد ولي هنوز کل مبلغ اسمي تعهد شده 

سهم پرداخت نشده باشد بايد گواهينامه موقت با نام باشد و اگر کل مبلغ اسمي پرداخت 

  . نام صادر شود شده باشد ممکن است گواهينامه موقت سهام بي

 حداکثر ظرف يکسال از پرداخت کل مبلغ اسمي سهم ١٣٤٧ قانوني  اليحه٢٧طبق ماده 

  . بايد ورقه سهم به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد 

  

  ارزش سهم 

  مت است بسهم داراي دو ق

 اليحه قانوني نبايد ٢٩شود و طبق ماده  مبلغ اسمي که به موجب اساسنامه تعيين مي- ١

 همان اليحه مبلغ اسمي سهام و همچنين ٣٢ريال بيشتر باشد و براساس ماده  هزار ١٠از 

  . ساوي باشد ام در صورت تجزيه بايد مقطعات سه

 مبلغ واقعي که ارزش سهم در داد و ستد آن است و با توجه به وضعيت شرکت و بازار - ٢

  . شود مبلغ واقعي سهم بر خالف مبلغ اسمي در نوسان است تعيين مي
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  . ارزش سهم در بازار بورس اوراق بهادار است » ارزش بورس سهم«ر از منظو

  

  قابل تجزيه بودن سهم

       فهميده ١٣٤٧ اليحه قانوني ٣٢جايز بودن تقسيم سهم به قطعات کوچکتر از ماده 

توان در اساسنامه تجزيه سهام را ممنوع البته ماده مذکور جنبة امري ندارد و مي. شودمي

  . کرد

مثًال اگر صاحبان سهم تجزيه شده . ه سهم در عمل ممکن است باعث اشکال شود تجزي

توانند در در رأي دادن با هم توافق نکنند يا شخصي را به نمايندگي خود انتخاب نکنند نمي

  . هاي شرکت دخالت کنند گيريتصميم

قوق فرانسه براي بهتر بودن قانونگذار يا تجزيه سهم را ممنوع اعالم يا مانند ح : پيشنهاد

  . شد هر قطعه تجزيه شده سهم ارزش يک سهم را قائل مي

  

  قابل انتقال بودن سهم

  .  ورقه سهم سند قابل معامله معرفي شده است ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٤در ماده 

 ٤١ صاحب سهم در انتقال سهم آزادي کامل دارد و طبق ماده در شرکت سهامي عام

تواند مشروط به موافقت نتقال سهام در اين نوع شرکتها نمي نقل و ا١٣٤٧اليحه قانوني 

  . مديران يا مجامع عمومي باشد 

در شرکت سهامي خاص انتقال سهم بطور آزادانه به عنوان يک اصل پذيرفته است ولي از 

  . توان محدود کرد توان استنباط کرد که اين آزادي را مي اليحه قانوني مي٤١مفهوم ماده 

شرکت سهامي خاص اگر يک شريک قصد واگذاري سهام و خروج از شرکت در  : سؤال

ال سهام مشروط بر موافقت نتقيا مجامع روبرو شود در فرضي که اداشته و با مخالفت مديران 

  ايشان است بايد چه کند ؟ 

تواند درخواست انحالل شرکت را نمايد زيرا مواردي که براي رسد وي نميبه نظر مي

 اليحه قانوني آمده و قانونگذار فرض مذکور را در اين ٢٠١جود دارد در ماده انحالل شرکت و

لذا راه حل اين مسئله آن است که شرکت سهم شريک خواهان خروج را . موارد نياورده است 

باز خريد کند و سرمايه خود را به ميزان سهم شريک مزبور کاهش دهد يا خود شرکاء سهم او 

  . نظر شرکت را پيدا کنند تا سهم شريک خواهان خروج را بخرد را بخرند يا اشخاص مورد 

انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام : نام متفاوت است نحوة انتقال سهام با نام و بي

نام چون ورقه سهم سند در وجه حامل است شرکت به ثبت برسد در حالي که در سهام بي

  ) . ١٣٤٧ اليحه قانوني ٤٠ و ٣٩مواد (يرد گلذا با داد و ستد آن انتقال صورت مي

 اليحه قانوني براي اصل قابل نقل و انتقال بودن سهام استثنايي وارد شده ١١٤در ماده 

اند تا ن وثيقه سپردهطبق اين ماده سهامي که مديران شرکت در صندوق آن به عنوا. است 

  . شند غير قابل انتقال است  حساب دورة تصدي خود در شرکت را دريافت نکرده باصاوقتي مفا

 خريد سهم شرکت توسط همان شرکت ممنوع ١٣٤٧ اليحه قانوني ١٩٨بر طبق ماده 

است اين ممنوعيت خريد سهام شرکت به وسيله همان شرکت مطلق نيست و استهالک 

سهام به وسيله شرکت به جز در موردي که شرکت اوراق قرضه منتشر کرده کامًال مجاز 
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استهالک سهام شرکت متفاوت از کاهش سرمايه آن ) . ١٣٤٧يحه قانوني  ال٦٥ماده (است 

  . است 

  

  انواع سهام

  : شود بندي کرد که به برخي از آنها اشاره ميتوان از جهات مختلف تقسيمسهام را مي

  نام بيو  با نام سهام

  .  آمده است١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٤نام در تبصره يک ماده بندي سهام به با نام و بيتقسيم

شود که در ورقه راجع به آن مشخصات صاحب سهم ذکر سهم با نام به سهمي گفته مي

  . شده باشد 

  . نام سهمي است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نيست سهم بي

  

  اي سهام با نامیمزا

  . شرکت صاحب سهم را خواهد شناخت و اين امر باعث تسهيل ارتباط شرکت با اوست - ١

  . شودگيري در اختيار چه کساني است معلوم مي تقسيم سرمايه و اين که قدرت تصميم- ٢

  . توانند درآمد صاحبان سهام را دريابند و محاسبه کنند  مقامات دارايي مي- ٣

  . در برخي از شرکتها مثل اغلب شرکتهاي دولتي لزومًا بايد سهام با نام باشد 

  . شود هام با نام با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت انجام ميچنانکه قبًال گفته شد انتقال س

نام مشخصات دارنده سهم ذکر نشده است لذا به راحتي قابل نقل چون در ورقه سهام بي

  . دهند و انتقال است و اشخاص تمايل بيشتري به چنين سهامي از خود نشان مي

نام العاده سهام بيقشرکت ممکن است براساس اساسنامه يا تصويب مجمع عمومي فو

  . را به بانام يا برعکس تبديل کند 

نام العاده سهام بيشرايط ممکن است براساس اساسنامه يا تصويب مجمع عمومي فوق

  . را به بانام يا برعکس تبديل کند 

  . بيني شده است پيش١٣٤٧ به بعد اليحه قانوني ٤٤شرايط و مقررات تبديل سهام از ماده 

 روز ٥نام به بانام سه نوبت در روزنامه کثيراالنتشار شرکت به فاصله هام بيتبديل سبرای 

مهلتي که براي . شود شود و از سهامداران براي تبديل سهامشان دعوت ميآگهي مي

پس از .  ماه از تاريخ اولين آگهي باشد ٦شود نبايد کمتر از تعويض به سهامداران داده مي

شود و شرکت برابر آن تعداد  مراجعه کنند سهامشان باطل ميانقضاي مهلت اگر سهامداراني

گذارد تا ميدار بانکي هاي شرکت مبلغ آنرا در حساب بهرهسهام فروخته و پس از کسر هزينه

اگر تا ده سال ايشان براي گرفتن پول خود مراجعه نکنند جز .  شود  دادهدر مراجعه صاحبان آن

  . گرددولت واريز مياموال بالصاحب تلقي و به خزانه د

شود و مهلتي که کمتر از دو ماه  يک نوبت آگاهي ميبه بی نامدر تبديل سهام با نام 

پس از انقضاي مهلت اگر برخي سهامداران مراجعه . شود نيست به صاحبان سهام داده مي

شود و با مراجعه صاحبان سهام نام صادر و در مرکز شرکت نگهداري مينکنند سهام بي

  . گيرديض صورت ميتعو

  غيرنقدي  و نقديسهام 
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آورند سهم نقدي و به اشخاصي که آورده غيرنقدي کساني که آورده نقدي به شرکت مي

  . شود آورند سهم غيرنقدي اختصاص داده ميبه شرکت مي

 چنين ١٣٤٧بيني شده بود ولي در اليحه قانوني سهم غيرنقدي در قانون تجارت پيش

پس . رسد قانونگذار سهم غيرنقدي را نپذيرفته است ه و به نظر ميبيني نشدسهمي پيش

  . شود که اوراق متحدالشکل دارد آورده شرکاء چه نقد يا غيرنقد باشد سهام نقدي داده مي

  ممتاز و عادي  سهام

دهد که به صاحبان سهام عادي سهم ممتاز سهمي است که به صاحب آن امتيازاتي مي

  تخصيص سود ساالنه بيشتر گيرد مانند تعلق نمي

بيني شده اعطاي هر گونه امتياز به برخي از صاحبان سهام يا بايد در اساسنامه پيش

  . العاده برسد باشد و يا به تصويب مجمع عمومي فوق

در صورت ترديد اصل در شرکتهاي سهامي آن است که همه دارندگان سهام از حقوق 

  . مساوي برخوردارند 

  

  اشي از مالکيت سهامحقوق و تهدات ن

  . شود حقوق و تعهداتي دارد شخصي که مالک سهام شرکت مي

  حقوق مالک سهام ) الف

   سهيم شدن در سود شرکت - ١

اين سود لزومًا قابل تقسيم . شود  ميزان سود شرکت در مجمع عمومي عادي معين مي- 

  . نيست 

 سهام جديد مگر در قالب شود نه به صورت سود قابل تقسيم به صورت نقدي پرداخت مي- 

  . افزايش سرمايه 

  .  مقدار سود هر سهامدار بستگي به ميزان سهام او دارد - 

 پرداخت سود موکول به حاصل شدن سود است و اال پرداخت هر وجهي به عنوان سود - 

  . باشد ممنوع مي

  . شود سود موهوم نام دارد  سود غيرواقعي که از محل سرمايه پرداخت مي- 

داخت سود موهوم براي رئيس شرکت ، اعضاي هيأت مديره و مدير عامل مسؤوليت  پر- 

  . کيفري و مدني دارد 

  . ظف به استرداد آن هستند و دريافت کنندگان سود موهوم م- 

 ماه بايد تقسيم سود انجام ٨ اليحه قانوني از تاريخ تصويب مجمع ظرف ٢٤٠ طبق ماده - 

  . پذيرد 

  رکت  سهيم شدن در دارايي ش- ٢

  .  مالکيت مشاع يا مفروز نسبت به سرمايه شرکت نيست ، منظور از سهيم شدن- 

  .  صاحبان سهام در صورت تصميم به افزايش سرمايه در خريد سهام بر ديگران مقدمند - 

 در صورت انحالل شرکت و پس از تصفيه ، سهامداران به نسبت سهام خود از دارايي - 

  . برند شرکت حصه مي

  الع از وضعيت شرکت  حق اط- ٣
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  .  صاحبان سهام حق دارند از وضع شرکت مطلع شوند - 

  . يابد  اطالع از وضع شرکت معموًال قبل از تشکيل مجامع عمومي ضرورت مي- 

 -  صاحبان سهام معموًال از طريق گزارش بازرسان شرکت از وضع شرکت اطالع حاصل مي- 

  . یابند

   حق عضويت در شرکت - ٤

  . موارد قانوني  درتوان از شرکت اخراج نمود مگردون رضايت نمي سهامدار را ب- 

بيني نشده است و اين امر  در قانون راهي براي اخراج شريک به داليل موجه پيش:انتقاد

  . نجامدمی ابه عدم سازگاري شرکاء و انحالل شرکت 

   حق رأي - ٥

  . نمايند ت ميهاي شرکت مشارکگيري مالکين سهام با داشتن حق رأي در تصميم- 

  .  هر سهم داراي يک رأي خواهد بود ١٣٤٧ اليحه قانوني ٧٥ طبق تبصره ماده - 

 دارنده سهام بيشتر حق رأي بيشتر داشته و در تصميمات اتخاذ شده با رأي گيري مؤثر - 

  . د بود نخواه

 ممکن است شخصي با سهام ممتاز رأي بيشتري نسبت به تعداد سهام خود داشته - 

  . باشد 

  . توان حذف کرد مگر در موارد قانوني  حق رأي سهامدار را نمي- 

 انتقال حق رأي سهامدار به ديگران جز به قصد اعطاي نمايندگي در دادن رأي صحيح - 

  . نيست 

 اليحه قانوني عدم رعايت حق رأي سهامداران از سوي مديران شرکت ٢٥٧ طبق ماده - 

  . گردد موجب مسؤوليت کيفري ايشان مي

   حق انتقال سهم به وسيله دارنده آن - ٦

  .  چنانکه قبًال آمد در شرکتهاي سهامي عام سهامداران در انتقال سهام خود آزادند - 

 آزادي سهامداران را ، اليحه قانوني٤١ در شرکتهاي سهامي خاص بر اساس مفهوم ماده - 

  . توان محدود نمود در خصوص انتقال سهام مي

  تعهدات مالک سهام) ب

  .  تنها تعهد دارنده سهم در شرکت سهامي ، پرداخت مبلغ اسمي سهم به شرکت است - 

 اليحه قانوني بايد ظرف مهلت مقرر در ٣٣ مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام طبق ماده - 

  . وظيفه مطالبه مبلغ باقي مانده بعهده مديران شرکت است .  گيرد صورتاساسنامه 

ه مابقي مبلغ اسمي پرداخت نشود هيأت مديره شرکت  اگر در مهلت مقرر در اساسنام- 

گيري در خصوص تقليل سرمايه شرکت دعوت العاده را براي تصميمبايد مجمع عمومي فوق

  . کند 

 عدم مطالبه باقي مانده مبلغ اسمي از سوي مديران يا عدم دعوت از سهامداران براي - 

اقي مانده مبلغ اسمي طبق ماده العاده در صورت عدم پرداخت بتشکيل مجمع عمومي فوق

  .  اليحه قانوني براي مديران مسؤوليت کيفري دارد ٢٤٦
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 اگر باقي مانده مبلغ اسمي پرداخت نشود و شرکت سرمايه خود را به ميزان پرداخت - 

تواند از دادگاه تقليل سرمايه  اليحه قانوني هر ذينفع مي٣٣شده کاهش ندهد طبق ماده 

  . اخت شده مبلغ اسمي سهام بخواهد شرکت را به ميزان پرد

 اليحه قانوني ٣٥شيوه مطالبه باقي مانده مبلغ اسمي سهام و ضمانت اجراي آن در ماده 

  . بيني شده است  پيش١٣٤٧

اگر حاصل فروش سهم اشخاصي که از پرداخت باقي مانده مبلغ اسمي سهام خودداري 

 او ینباشد از محل اموال شخصکنند براي پرداخت بدهي صاحب سهم به شرکت کافي مي

  . کند شرکت استيفاي طلب مي

  

  اوراق قرضه 

توانند اوراق قرضه  تنها شرکتهاي سهامي عام مي١٣٤٧ اليحه قانوني ٥١طبق ماده 

  . منتشر کنند 

 ورقه قرضه معرف مبلغي وام است با بهره معين که بايد ١٣٤٧ اليحه قانوني ٥٢طبق ماده 

  .  مسترد شود در موعد يا مواعد معين

-  ميآن به جاي .شرعًا اشکال داردو انتشار اوراق قرضه از مصاديق معامالت ربوي است 

  . توان از ابزار اوراق مشارکت استفاده نمود 

  

  : ارکان شرکت سهامي 

  ) مجمع عمومي( گيرنده  رکن تصميم- ١

  ) هيأت مديره( رکن اداره کننده - ٢

  ) بازرس( رکن نظارت کننده - ٣

  

  :ع عموميمجم

  . شودمي مجمع عمومي شرکت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشکيل

  

  ي انواع مجامع عموم

  العاده مجمع عمومي فوق  ) ساالنه(مجمع عمومي عادي   مجمع عمومي مؤسس 

-ل ممکن است مجمعي که تشکيل شده هم عنوان مجمع عمومي عادي و هم فوقعمدر 

  . العاده را داشته باشد 

  

  )ساالنه(مي عادي مجمع عمو

  .  بايد سالي يک بار تشکيل شود ١٣٤٧ اليحه قانوني ٨٩ مجمع عمومي عادي طبق ماده - 

 اگر مجمع عمومي خارج از موعد مقرر در طول سال تشکيل شود آنرا مجمع عمومي - 

  . العاده است خوانند که غير از مجمع عمومي فوقالعاده ميعادي بطور فوق

مثل رسيدگي به ) ١٣٤٧ اليحه قانوني ٨٦ماده ( عادي عام است  صالحيت مجمع عمومي- 

  . ترازنامه يا تصميم به تقسيم سود يا عزل و نصب مديران و بازرس يا بازرسان 
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 حضور يابند البته مشروط بر  نشنتوانند در جلسه مجمع خود يا نمايندگان سهامداران مي- 

کت ورقه ورودي دريافت کرده باشند آن که قبل از تشکيل مجمع عمومي با مراجعه به شر

  ) . ١٣٤٧ اليحه قانوني ٩٩ماده (

 اليحه ١٣٩گيري صحيح نياز به اطالعات دارند لذا طبق ماده  سهامداران براي تصميم- 

 ،تواند به مرکز شرکت رجوعقانوني صاحب سهم پانزده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي مي

و حساب سود و زيان و گزارش مديران و بازرسان ه و از ترازنامه عصورت حسابها را مطال

  . رونوشت بگيرد 

توان از دادگاه  ضمانت اجراي عدم ارائه اطالعات به سهامداران آنست که هر ذينفع مي- 

  . ابطال تصميمات متخذه در مجمع را درخواست کند 

ني که  اليحه قانوني مجمع بايد در زما١٣٨طبق ماده : زمان تشکيل مجمع عمومي عادي 

بيني شده است تشکيل شود و اگر در اساسنامه موعدي مشخص نشده در اساسنامه پيش

باشد مديران شرکت حداکثر ظرف شش ماه پس از سال مالي بايد صاحبان سهام را دعوت 

 ٢٥٤ماده (عدم رعايت اين وظيفه موجب مسؤوليت مدني و کيفري براي مديران است . کنند 

  ) . اليحه قانوني

 جلسات بايد در محلي که در اساسنامه شرکت :شکيل مجمع عمومي عاديمکان ت

بيني نشده باشد تعيين شده است تشکيل شود و اگر مکان خاصي در اساسنامه پيش

محل تشکيل جلسات بايد در . کنند تشکيل خواهد شد جلسه در جايي که مديران تعيين مي

  ) . قانوني اليحه ١٠٠ماده (آگهي دعوت صاحبان سهام درج شود 

  

  دعوت از سهامداران 

اگر . دعوت از سهامداران براي شرکت در مجمع عمومي اصوًال به عهدة مديران است 

توانند از مديران دعوت از مديران به وظيفه خود عمل نکنند صاحبان يک پنجم سهام مي

اقل يک اگر ظرف بيست روز اين درخواست اجابت نشد صاحبان حد. صاحبان سهام را بخواهند 

توانند از بازرسان بخواهند که ظرف ده روز چنين کنند و اگر بازرسان هم دعوت پنجم سهام مي

 اليحه قانوني ٩٥ماده (توانند رأسًا اقدام به دعوت کنند نکردند خود صاحبان سهام مذکور مي

١٣٤٧ . (  

 و ايشان ضي شده و مديران جديد هنوز انتخاب نشده باشندقاگر مدت مأموريت مديران من

تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومي مجمع عمومي را دعوت نکنند هر ذينفع مي

  ) . ١٣٤٧ اليحه قانوني ١٣٦ماده ( کند درخواستعادي را براي انتخاب مديران 

در صورت انحالل شرکت در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي بر عهدة مديران تصفيه است 

تواند از کنند واال هر ذينفع مي خود را عمل نکنند ناظران اقدام ميهوظيفاگر مديران تصفيه . 

  ) . ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢١٩ماده (دادگاه بخواهد که حکم به تشکيل ؟ بدهد 

اي دعوت از صاحبان سهام براي شرکت در مجمع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه

  ) .  اليحه قانوني٩٧ماده (آيد عمل ميگردد به که آگهيهاي مربوط به شرکت در آن نشر مي

 مجمع عمومي بايد حداقل پس از ده روز و حداکثر ظرف چهل روز از تاريخ نشر آگهي - 

  ) .  اليحه قانوني٩٨ماده (تشکيل شود 
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 ١٠٠ماده (شود  در آگهي دعوت ، دستور جلسه ، مکان و زمان تشکيل مجمع درج مي- 

  ) . اليحه قانوني

اي مرکب از يک رئيس و يحه قانوني مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه ال١٠١ طبق ماده - 

معموًال رئيس جلسه همان رئيس هيأت مديره است مگر . شود  ناظر اداره مي٣يک منشي و 

بيني شده باشد يا دستور جلسه انتخاب يا عزل اي ديگر پيشاين که در اساسنامه به گونه

  .  جلسه با اکثريت نسبي انتخاب خواهد شد در حالت اخير رئيس. بعضي مديران باشد 

 اليحه قانوني از مذاکرات و تصميمات مجمع عمومي توسط منشي ١٠٥ براساس ماده - 

شود که به امضاي هيأت رئيسه رسيده و يک نسخه در مرکز اي ترتيب داده ميصورتجلسه

-  نسخه.بينييش اليحه قانوني پ١٠٦در مواردي که در ماده . شود اصلي شرکت نگهداري مي

  . اي از صورتجلسه بايد به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود 

 براي اين که جلسه مجمع عمومي عادي رسميت پيدا کند بايد دارندگان بيش از نصف - 

سهام در جلسه حضور يابند و اگر جلسه به رسميت نرسيد از صاحبان سهام براي بار دوم با 

 ٨٧ماده ( آمده و با هر تعداد جلسه رسمي خواهد بود ذکر نتيجه دعوت بار اول دعوت به عمل

  ) . ١٣٤٧اليحه قانوني 

ر است مگر در مورد انتخاب معتب به عالوه يک آراي حاضرين ف رأي گيري با اکثريت نص- 

  ) . ١٣٤٧ اليحه قانوني ٨٨ماده (مديران و بازرسان که اکثريت نسبي مالک است 

گيري نمود جلسه مجمع ر جلسه پرداخت و تصميمگر در يک جلسه نتوان به تمام دستوا - 

  . شود تمديد مي

شود و براي جلسه بعدي محتاج آگهي يا دعوت نيست و ادامه جلسه قبل محسوب مي

  ) . اليحه قانوني١٠٤ماده (شود رسميت يافتن با همان حد نصاب جلسه قبل احتساب مي

ي هيأت رئيسه ، مديرن يا  عدم رعايت تشريفات برگزاري جلسه مجمع ممکن است برا- 

  صاحبان سهام 

مسؤوليت کيفري به دنبال داشته باشد و نيز عدم رعايت مقررات در جلسه به هر ذينفع 

البته اگر قبل از صدور . دهد تا از دادگاه درخواست ابطال تصميمات مجمع را بنمايد اجازه مي

 اليحه ٢٧١ماده (کند در ميحکم بطالن موجبات آن مرتفع گردد دادگاه قرار سقوط دعوي صا

  ) .١٣٤٧قانوني 

کساني که مسؤول بطالن هستند متضامنًا در مقابل سهامداران يا اشخاص ثالث مسؤولند 

  ) . ٢٣٧ماده (

  

  العاده مجمع عمومي فوق

گيري به العاده شرکت تصميمنامند به اين دليل که در امور فوقالعاده مياين مجمع را فوق

  .د تغييرات در مواد اساسنامه شرکتنآورد مانعمل مي

 ٩٤تواند تغيير دهد مثًال طبق ماده العاده در تمام مواد اساسنامه نمي مجمع عمومي فوق- 

  . تواند تابعيت شرکت را تغيير دهد ه قانوني اين مجمع نميحالي

ز تواند خارج االعاده در قانون آمده است و مجمع مزبور نمي صالحيت مجمع عمومي فوق- 

  . گيري کند حدود صالحيتش تصميم
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 چون تصميمات مجمع در خصوص تغييراتي در اساسنامه است و اداره ثبت شرکتها بايد از - 

  . شود اي از صورتجسله مجمع به مرجع ثبت شرکتها ارسال ميآن آگاه گردد لذا نسخه

اشته و در العاده حضور د تمام سهامداران شرکت حق دارند در جلسه مجمع عمومي فوق- 

  . ا مشارکت نمايندهگيري تصميم

العاده حضور دارندگان بيش از نصف سهام  براي رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي فوق- 

  . ضرورت دارد

 اگر در اولين دعوت جلسه رسميت نيابد براي بار دوم ١٣٤٧ه قانوني ح الي٨٤طبق ماده 

ن بيش از يک سوم سهام جلسه به حد آيد و اين بار در صورت حضور دارندگادعوت به عمل مي

  . رسدنصاب مي

  . مانداگر در بار دوم هم جلسه به حد نصاب نرسد موضوع مسکوت مي

دو العاده با اکثريت گيري در مجمع عمومي فوق تصميم١٣٤٧ اليه قانوني ٨٥طبق ماده 

  . آيدسوم آراي حاضرين به عمل مي

  

  اداره شرکت سهامي 

شوند بصورت ط مديراني که از طرف سهامداران انتخاب مياداره شرکت سهامي توس

هيأت مديره يک شخص حقيقي را به عنوان مدير عامل شرکت انتخاب . آيدجمعي به عمل مي

  . کنند که مشغول کارهاي اجرايي شرکت بوده و حق امضاء داردمي

  

  ت مديره أهي

 تعداد اعضاي هيأت ١٣٤٧ه قانوني ح الي١٠٧طبق ماده :  تعداد اعضاي هيأت مديره- ١

مديره در شرکتهاي سهامي عام نبايد از پنج نفر کمتر باشد و چون مديران بايد از ميان 

 عام  شرکتهاي سهامي١٣٤٧ه قانوني ح الي٣سهامداران انتخاب شوند پس بر خالف ماده 

توان با سه نفر شود و تنها شرکت سهامي خاص را ميحداقل با پنج سهامدار تشکيل مي

بيني هر چند تعداد اعضاي هيأت مديره شرکت سهامي خاص در قانون پيش. يل داد تشک

  . باشدننشده ولي عقًال و منطقًا بايد از سه نفر کمتر 

اگر تعداد اعضاي هيأت مديره از حداقل :  تقليل و تکميل تعداد اعضاي هيأت مديره- ٢

صميمات هيأت مديره قانوني قانوني يا حداقلي که در اساسنامه شرکت ذکر شده کمتر شود ت

 اگر تعداد اعضاي هيأت مديره کم شود ١٣٤٧ه قانوني ح الي١١٢طبق ماده . نخواهد بود 

البدل انتخاب نشده يا تعداد آنها شوند و اگر عضو عليالبدل جايگزين ايشان مياعضاي علي

گر تمام مديران ا. کافي نباشد مديران باقي مانده بايد ترتيب تشکيل مجمع عمومي را بدهند 

تواند از بازرس يا بازرسان شرکت استعفا داده يا شرايط قانوني را از دست بدهند ذينفع مي

  . العاده دعوت کنندبخواهند تا صاحبان سهام را براي تشکيل مجمع عمومي عادي بطور فوق

 هيأت مديره از ميان اعضاي خود يک رئيس ١٣٤٧ ،١١٩طبق ماده :  رئيس هيأت مديره-٣

مدت رياست شخص منتخب حداثر براي دعوت عضويت در . کنند و يک نايب رئيس انتخاب مي

رئيس هيأت مديره دعوت هيأت مديره و اداره جلسات هيأت مديره را به . هيأت مديره است

  . عهده دارد
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همچنين دعوت از صاحبان سهام براي شرکت در مجمع عمومي به عهده هيأت مديره 

بيني نشده باشد رئيس هيأت مديره رياست اي ديگر پيشمه به گونهاگر در اساسنا. است

نايب رئيس در صورتي که رئيس هيأت مديره بطور . جلسه مجمع عمومي را نيز به عهده دارد 

 ١٣٤٧ه قانوني ح الي١٣٤طبق ماده . دار امور خواهد شدموقت نتواند انجام وظيفه کند عهده

 عامل همان شرکت باشد مگر با تصويب سه چهارم  مدیردتوانرئيس هيأت مديره همزمان نمي

  . آراي حاضر در مجمع عمومي 

براي عضويت در هيأت مديره شرکت سهامي ، :  شرايط عضويت در هيأت مديره-٤

شخص بايد اهليت داشته سهامدار شرکت باشد و مشمول برخي محروميتها و ممنوعيتهايي 

 تعداد سهامي که به موجب ١٣٤٧ه قانوني ح الي١١٤طبق ماده . که در قانون آمده نباشد 

اساسنامه جهت دادن رأي در مجامع عمومي الزم است بايد در اختيار شخص منتخب به 

براساس ماده بعدي اگر مديري به هنگام انتخاب مالک تعداد . عنوان عضو هيأت مديره باشد

بدهد بايد ظرف يک ماه سهام الزم نباشد يا در طول مدت مديريت ، سهام الزم را از دست 

سهامي که مديران به موجب . شودسهام الزم را جبران کند و اال مستعفي تلقي مي

اساسنامه براي احراز سمت مديريت بايد داشته باشند در صندوق شرکت به عنوان وثيقه 

  . باشد باقي مي

اگر شخص حقوقي به . عضو هيأت مديره ممکن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد 

 او در جلسات شرکت هوان سهامدار شرکت براي عضويت هيأت مديره انتخاب شود نمايندعن

ًا به عهدة نماينده منمسئوليت کيفري متوجه نماينده بوده و مسئوليت حقوقي متضا. کند مي

  ) . ١٣٤٧ اليه قانوني ١١٠ماده (و شخص حقوقي است 

 ١١١شود در ماده ت مديره ميمواردي که موجب محروميت از انتخاب شدن سهامدار در هيأ

  .  درج شده است١٣٤٧ه قانوني حالي

 قانوني اساسي ، کارمندان دولت و اتباع خارجه ٨١ستنبط از اصل م و ١٤١طبق اصل 

  . توانند عضو هيأت مديره انواع شرکتهاي خصوصي و از جمله شرکت سهامي شوند نمي

- در شرکت ممکن است وسيلهاز طرفي وجود حق کار مدير:  حق کار مدير در شرکت-٥

در . اي براي سوء استفاده باشد و از طرفي ممکن است در پيشبرد کار شرکت مفيد باشد 

قانون مقررات صريحي در اين زمينه وجود ندارد و بايد اين موضوع را مشمول مقررات راجع به 

  . ده دانست ه قانوني آمح به بعد الي١٢٩معامالت اعضاي هيأت مديره با شرکت که در مواد 

 پرداخت حق حضور در جلسه و ١٣٤٧ه قانوني ح الي١٣٤در ماده : الزحمه مدير حق-٦

-ظف که به جز رابطه مديريت ارتباط کاري ديگري با شرکت ندارند پيشوپاداش به مديران غير م

ظف که عالوه بر مديريت سمت ديگري در شرکت وبيني شده است ولي در مورد مديران م

  . دن باش١٢٩رسد تابع قواعد عام مندرج در ماده ني خاصي نشده و به نظر ميبيدارند پيش

 مديران و مدير ١٣٤٧ه قانوني ح الي١٣٣ طبق ماده : منع رقابت تجاري مدير با شرکت-٧

توانند خارج از شرکت عملياتي که متضمن رقابت با شرکت است انجام عامل شرکت نمي

  . اند خسارتي است که مديران به شرکت وارد نمودهضمانت اجراي اين منع جبران . دهند 

ترتيب دعوت مانند مهلت و محل حضور و طرز دعوت :  دعوت اعضاي هيأت مديره-٨

. وظيفه دعوت به عهده رئيس هيأت مديره است . گيردچنان که در اساسنامه آمده صورت مي
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د ولي اگر در اساسنامه اگر در اساسنامه آمده باشد بايد دستور جلسه هم در دعوت قيد شو

  . قيد دستور جلسه الزامي نباشد قيد دستور جلسه الزامي نيست 

ه قانوني ح الي١٢٢اگر رئيس هيأت مديره اعضاي هيأت مديره را دعوت نکند طبق ماده 

توانند دهند مياي از مديران که حداقل يک سوم اعضاي هيأت مديره را تشکيل مي عده١٣٤٧

   . اعضاء را دعوت کنند

ه قانوني حضور ح الي١٢١ براي تشکيل جلسه هيأت مديره طبق ماده : تشکيل جلسات-٩

-اداره جلسه با رئيس هيأت مديره و تصميم. بيش از نصف اعضاي هيأت مديره ضروري است 

بيني اي ديگر پيششود مگر در اساسنامه به گونهگيري با اکثريت آراي حاضرين اتخاذ مي

اي تنظيم و به اعضاي اکثريت مديران حاضر در  هيأت مديره صورتجلسهاز جلسات. شده باشد 

  ) . ه قانونيح الي١٢٣ماده (رسد جلسه مي

ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات راجع به دعوت اعضاي هيأت مديره و تشکيل جلسات 

  .  است ١٣٤٧ه قانوني ح الي٢٧٠مشمول قاعده کلي فقر در ماده 

منظور اختياراتي است که به صراحت در : اختيارات خاص)  الف: اختيارات هيأت مديره-١٠

بيني شده است مثل دعوت مجامع عمومي ،  براي هيأت مديره پيش١٣٤٧ه قانوني سال حالي

.... عزل و نصب مدير عامل ، انتخاب رئيس هيأت مديره ، پيشنهاد کاهش يا افزايش سرمايه و 

 دادهه بطور کلي به هيأت مديره در اداره شرکت منظور اختياراتي است ک: اختيارات عام ) ب

اي شرکت سهامي به وسيله هيأت مديره «١٣٤٧ه قانوني ح الي١٠٧طبق ماده . شده است 

  . »... باشند اداره خواهد شد که از بين صاحبان سهام انتخاب شده و کًال يا بعضًا قابل عزل مي

گيرد لذا منظور از ل شرکت صورت ميچون ارتباط شرکت با اشخاص ثالث از طريق مدير عام

  . اداره شرکت در ماده مزبور اداره داخلي شرکت است 

ه قانوني سال ح الي١٢٥ و ١١٨براساس ماده :  محدوديت اختيارات هيأت مديره-١١

   : محدوديتهاي هيأت مديره در اداره شرکت به قرار ذيل است١٣٤٧

  

  مراعات صالحيتهاي خاص مجامع عمومي ) الف

  مراعات صالحيت مدير عامل ) ب

  مراعات موضوع شرکت ) ج

  مراعات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي شرکت ) د

ه قانوني تفاوت مورد اخير با سه مورد قبل در آن است که محدوديت ح الي١١٨طبق ماده 

  . چهارم در مقابل اشخاص ثالث معتبر نيست 

ن و شرکت داراي شخصيت حقوقي  از طرفي چون مديرا: معامله مديران با شرکت-١٢

توانند با هم معامله کنند و ممکن است چنين معامالتي براي مستقل از يکديگرند پس مي

شرکت مفيد باشد و از سوي ديگر ممکن است مديران از اختيارات خود در معامله با شرکت 

عامالتي منوط  انجام چنين م١٣٤٧ه قانوني ح به بعد الي١٢٩سوء استفاده کنند لذا طبق ماده 

 ١٣٢البته قراردادهاي مندرج در ماده . به اجازة هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي است 

  . ه قانوني کًال باطل است حالي
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 ختم مأموريت مديران ممکن است معلول اسباب مختلفي : ختم مأموريت مديران-١٣

  . باشد مانند مرگ ، استعفا ، عزل ، سلب شرايط ، انقضاي مدت مأموريت

تواند هر زمان که بخواهد استعفا دهد مگر آن که استعفا داراي شرايطي  مدير شرکت مي- 

  . موقع موجب تضرر شرکت شود در اساسنامه باشد يا استعفاي بي

 عزل مدير شرکت در صالحيت مجمع عمومي عادي شرکت است و جانشين او توسط - 

  . خاب شد تمجمع عمومي ان

زال وي از ع ورشکستگي مدير يا استخدام دولتي موجب ان سلب شرايط مديريت مثل- 

توان از  مي١١١شود لذا يا بايد عزل شود يا استعفا دهد و يا طبق ماده سمت مديريت نمي

  . دادگاه صدور حکم برکناري چنين مديري را درخواست نمود 

تا . ست ثر دو سال است ولي انتخاب مجدد ايشان بالمانع اک مدت مأموريت مديران حدا- 

دار امور شرکت هنگام انتخاب مديران جديد يا ابقاي مديران سابق ، ايشان کماکان عهده

  . خواهند بود 

  

  مدير عامل

شود و بازوي اجرايي مدير عامل نماينده شرکت در مقابل اشخاص ثالث محسوب مي

  . شرکت است 

  .شود مديرت عامل توسط هيأت مديره انتخاب مي- 

 در حدود اختيارات خود حق انتخاب مدير عامل را دارد لذا مدت مأموريت  چون هيأت مديره- 

  . مدير عامل بيش از مدت مأموريت مديران نخواهد بود

 است ١٣٤٧ه قانوني ح الي١١١ شرايط سلبي مدير عامل به مانند مديران و مشمول ماده - 

  ) . ه قانونيح الي١٣٦ماده (

  ) .  اليه قانوني١٢٦ماده (چند شرکت باشد تواند همزمان مدير عامل  يک شخص نمي- 

 ختم مأموريت مدير عامل ممکن است با انقضاي مدت مديريت اعضاي هيأت مديره يا - 

انقضاي مدتي که براي مديريت عاملي نصب شده يا با عزل هيأت مديره با استعفاي خود او 

  . محقق شود

  ). ١٣٤٧ه قانوني حي ال١٢٤ماده (الزحمه است  مدير عامل مستحق دريافت حق- 

  .  معامله مدير عامل با شرکت مشمول نظام کنترلي معامله مديران با شرکت است- 

 حدود اختيارات مدير عامل به وسيله هيأت مديره ١٣٤٧ه قانوني ح الي١٢٥ طبق ماده - 

گردد و در همين حدود مدير عامل نماينده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق تعيين مي

   .امضاء دارد 

اگر مدير عامل خارج از حدود اختيارات خود عمل کند تکليف چيست ؟ برخي به  : سؤال

 ١١٨دانند که به موجب ماده ه قانوني او را به مانند مديران شرکت ميح الي١٣٥استناد ماده 

 فقط ١٣٥ داراي اختيارات عام هستند ولي اين نظر درست نيست و ماده ١٣٤٧ه قانوني حالي

  .  انتخاب استناظر بر شرايط
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 مسووليت مدير عامل شرکت مبتني بر خطاست و در صورت تقصير مسؤول جبران - 

 مسئوليت ممکن ١٣٤٧ه قانوني سال ح الي١٤٣ و ١٤٢طبق ماده . خسارت شرکت است

  . است انفرادي ، اشتراکي يا تضامني باشد

ستوجب کيفر  مدير عامل شرکت ممکن است به مانند مديران شرکت تخلفاتي نمايد که م- 

لذا مسئوليت کيفري او در کنار مسئوليت مدني قابل طرح است مانند موارد مندرج در . باشد 

   . ١٣٤٧ه قانوني ح الي٢٥٨ماده 

  

  کنترل شرکت 

 نظارت بر کار هيأت مديره ضروري است و چون سهامداران حضور :ضرورت وجود بازرس

اي ر اداري و مالي شرکت امر پيچيدهمستمر در شرکت ندارند و بر فرض حضور تخصص در امو

است که از عهدة سهامداران خارج است لذا ايشان اشخاصي را به عنوان بازرس براي اين 

  . کنند منظور انتخاب مي

  

بازرسي . بازرسان شرکت بايد عالوه بر استقالل داراي صالحيت باشند : ويژگي بازرس

در انجام وظايف خود ناتوان و تحت تأثير هيأت که به نوعي وابسته بوده يا فاقد صالحيت باشد 

  . گيرد مديره قرار مي

  

-  هر چند بازرس توسط مجمع عمومي شرکت سهامي انتخاب مي:شرکتبازرس مأمور 

زيرا وظايفي که او به عهده . شود ولي نبايد او را نماينده يا صرفًا وکيل سهامداران دانست 

گذاران ، متضمن منفعت مديران ، کارمندان ، سرمايهدارد فقط به نفع سهامداران نيست بلکه 

 اليه قانوني که اجازه عزل بازرس را به ١٤٤لذا ماده . فروشندگان و مشتريان شرکت است 

  .  است تأمل حرفهدهد قابل مجمع عمومي مي

  

 چون بازرسي امري تخصصي است لذا بايد توسط اشخاص :سازماندهي بازرسي

ه قانوني تدابيري اتخاذ نموده که عليرغم تصويب ح الي١٤٤بصره ماده ت. اي انجام پذيردحرفه

نامه اجرايي آن در عمل پياده نشد و اکنون هر شخص فاقد تخصص بدون داشتن تجربه يا آيين

  . تحصيالت ممکن است به عنوان بازرس انتخاب شود 

  

 بايد  هر شرکت سهامي١٣٤٧ه قانوني ح الي١٤٦ و ١٤٤ طبق مواد :انتصاب بازرس

انتخاب ايشان براي اولين بار به . البدل داشته باشدحداقل يک بازرس و يک يا چند بازرس علي

. عهده مجمع عمومي مؤسس و در طول حيات شرکت به عهدة مجمع عمومي عادي است 

ه قانوني به درخواست هر ذينفع ح الي١٥٣اي را انجام ندهد طبق ماده اگر مجمع چنين وظيفه

  . کند ميدادگاه چنين

  

توان به ه قانوني باشند نميح الي١٤٧کساني که مشمول ماده : شرايط سلبي بازرس

  : اشخاص ممنوع از بازرسي عبارتند از . عنوان بازرس انتخاب نمود
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   ١٣٤٧ه قانوني ح الي١١١ اشخاص مذکور در ماده - ١

   مديران و مدير عامل شرکت - ٢

  امل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم  اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير ع- ٣

  . دارد موظفًا حقوق دريافت مي٢ هر کسي که خود يا همسرش از اشخاص مذکور در بند - ٤

اند براي ثبت شرکتها صورتجلسه مجمعي که در آن بازرس يا بازرسان شرکت انتخاب شده

  ) . ه قانونيح الي١٠٦ماده (شوند ارسال مي

 کسي که با وجود منع قانوني سمت بازرسي را در ١٣٤٧ي ه قانونح الي٢٦٦طبق ماده 

 هزار ريال يا به هر ١٠٠ ماه و يا از بيست هزار تا ٦ ماه تا ٣شرکت سهامي بپذيرد به حبس از 

د مجمع ماي که به عاين مجازات شامل رئيس و اعضاي هيأت مديره. رسد مجازات مي٣

  ) . ه قانونيح الي٢٥٩ماده (شود ندهند ميعمومي را براي انتخاب بازرس يا بازرسان تشکيل 

  

 مأموريت بازرس حداکثر يکسال ه قانوني مدتح الي١٤٤ طبق ماده :مدت مأموريت بازرس

شايد علت کوتاه بودن اين مدت آن باشد که بازرس با مديران آشنا نشود و گزارش . است

فرصت کوتاه اين . ندارد البته انتخاب مجدد بازرس اشکال .  به مجمع عمومي ارائه دهد صحيح

-  را دارد که پيش از تسلط بر امور اداري و مالي شرکت مدت مأموريت بازرس خاتمه ميدايرا

  . يابد 

  

الزحمه بازرس به  اختيار تعيين حق١٣٤٧ه قانوني ح الي١٥٥در ماده : الزحمه بازرسحق

  . شود ولي نحوة آن معين نشده است مجمع عمومي داده مي

  

تواند قبل از  بازرس مي١٣٤٧ه قانوني ح الي١٥٤ طبق ماده :فاي بازرس عزل و استع

 همان اليحه مجمع عمومي عادي در هر ١٤٤پايان مأموريتش استعفا دهد و به موجب ماده 

تواند تقاضاي خسارت بازرس بابت عزل خود نمي. تواند بازرس يا بازرسان را عزل کند موقع مي

بازرس به سبب استعفايش تقاضاي خسارت کرد مگر مطابق با توان از کند هم چنان که نمي

  . قواعد مسئوليت مدني 

اگر مجمع عمومي بدون انتخاب جانشين ، بازرس شرکت را عزل کند آيا بازرس  : سؤال

لذا اگر . بيني نشده است  مورد عزل پيش١٤٦دار وظايف اوست ؟ در ماده البدل عهدهعلي

تواند اعالم بطالن ل شده را انتخاب نکند هر ذينفع ميمجمع عمومي جانشين بازرس عز

  ) . ١٣٤٧ه قانوني ح به بعد الي٢٧٠مواد . (تصميم مجمع را از دادگاه تقاضا کند 

  

  وظايف بازرس

  ) ١٣٤٧ اليحه قانوني ١٤٨ماده ( مأموريت بررسي حسابها - ١

 اليحه ١٥١ و ١٦٧ ، ١٩١ ، ١٦١ ، ١٢٩ ، ١٥٠مواد ( مأموريت اطالع رساني به سهامداران - ٢

  ) ١٣٤٧ اليحه قانوني ١٥١ماده (به مقامات قضايي و ) ١٣٤٧قانوني 

  ) ١٣٤٧ قانوني ح الي٩٢ ، ٩١ ، ٩٥ ، ١٤٨ ، ١١٧مواد ( مأموريتهاي نظارتي خاص - ٣
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 اليحه قانوني بازرس اختيارات وسيعي دارد که شامل ١٤٩ طبق ماده :اختيارات بازرس

توانند از کارشناسان متخصص گردد و در اين راستا ميالزم ميهر گونه رسيدگي و بازرسي 

  . استفاده کنند 

توانند وظايف خود را انجام اگر شرکت بيش از يک بازرس داشته باشد هر يک به تنهايي مي

دهند ولي در نهايت بايد گزارش واحد ارائه کنند و اگر بازرس با گزارش مخالف باشد نظر خود را 

  ) . ١٣٤٧ اليحه قانوني ١٥٠ه ماد(تصريح کند 

  

  مسئوليت بازرس

  ) ١٣٤٧ اليحه قانوني ١٥٤ ماده(مسئوليت مدني 

 اليحه ٢٦٧ و ٢٦٦مواد (شي از جرائم خاص و ناناشي از جرائم عام : مسئوليت کيفري

  ) ١٣٤٧قانوني 

  

  حسابهاي شرکت 

 چون غرض از تشکيل شرکت سهامي به دست آوردن سود اقتصادي است لذا بررسي

  . عملکرد و سود و زيان شرکت در پايان هر دورة مالي اهميت زيادي دارد 

 هيأت مديره بايد پس از انقضاي سال مالي حساب ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٣٢طبق ماده 

  . مالي و وضع عمومي شرکت را تهيه و تنظيم کند 

دهد يترازنامه شرکت صورتجلساتي است که وضع مالي شرکت را در تاريخ معين نشان م

  . توان به عملکرد شرکت پي برد و با مقايسه ترازنامه هر سال با سال مالي قبل مي

 اليحه قانوني تاريخ دقيقي براي تهيه و تدوين صورتحساب مالي و ٢٣٢هر چند طبق ماده 

 همان اليحه موعد تنظيم ٨ ماده ١٩بيني نشده است ولي در بند عملکرد شرکت پيش

  .  عمومي شرکت از مندرجات اساسنامه است حسابها و گزارش مالي و

مديران بايد بيست روز قبل از تشکيل مجمع صورتحسابهاي تنظيمي را در اختيار بازرسان 

شرکت قرار دهند و با تشکيل مجمع عمومي بايد صورتحسابهاي مالي و عملکرد شرکت در 

  . اختيار مجمع گذاشته شود 

رسان در مورد تصويب حسابها و گزارش فعاليت و مجمع پس از استماع گزارش مديران و باز

  . کند گيري ميوضعيت شرکت تصميم

اگر شرکت در سال مالي سود قابل تقسيم به دست آورد مجمع عمومي در مورد آن 

  . گيرد تصميم مي

 سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص شرکت ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٣٢طبق ماده 

  . الي قبل و اندوخته قانوني منهاي ضررهاي ساليان م

ت از درآمد حاصل در هر  سود خالص شرکت عبارت اس١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٣٧طبق ماده 

  . ها ات و ذخيرهکها و استهالنهاي کليه هزينهمسال مالي 

از سود خالص حداقل يک بيستم براي اندوخته قانوني شرکت بايد کسر شود تا طبق ماده 

قانونگذار براي مصرف اين . درسوني به يک دهم سرمايه شرکت ب ميزان اندوخته قان١٤٠
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رسد اين اندوخته براي باال بردن هر چند به نظر مي. بيني خاص نکرده است اندوخته پيش

  . تضمين طلب طلبکاران شرکت باشد 

شرکت مختار است عالوه بر اندوخته قانوني مبالغي از سود قابل تقسيم را به عنوان 

  . ياري منظور کند اندوخته اخت

 مجمع عمومي عادي ميزان سود قابل پرداخت را از ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٤٠طبق ماده 

سود خالص شرکت کمتر % ١٠کند که در هر حال نبايد از محل سود قابل تقسيم تعيين مي

  . باشد 

شود هر سودي که بدون طي مراحل قانوني تقسيم شود اصطالحًا منافع موهوم ناميده مي

  . ه پرداخت چنين سودي مجازات کيفري دارد ک

اگر شرکت در سال مالي سود خالص نداشته باشد پس سود قابل تقسيم هم نداشته و 

  . هيچ سودي به صاحبان سهام قابل پرداخت نيست 

آن بايد قابل % ١٠ تقسيم داشته باشد حداقل در صورتي که شرکت سود خالص قابل

  . پرداخت باشد 

  

  امي تبديل شرکت سه

  . يابد رود ولي شکل آن تغيير ميدر تبديل شرکت سهامي شخصيت حقوقي آن از بين نمي

تبديل شرکت سهامي به هر شکل ديگر از انواع شرکتهاي تجاري ممکن است و گاه براي 

  . ادامه فعاليت در قالب يک شرکت اجباري است 

  

  فروض تبديل

  تجاري تبديل شرکت سهامي به يکي ديگر از شرکتهاي - ١

   تبديل شرکت سهامي عام به خاص - ٢

   تبديل شرکت سهامي خاص به عام - ٣

براي تبديل شرکت سهامي به يکي از شرکتهاي اشخاص رضايت همه سهامداران الزم 

  . است 

براي تبديل شرکت سهامي به شرکت با مسئوليت محدود تصويب موضوع در مجمع 

  . العاده کافي است عمومي فوق

العاده  شرکت سهامي به شرکتهاي مختلط هم تصميم مجمع عمومي فوق براي تبديل- 

  . الزم است و هم رضايت کليه شرکايي که از اين پس شريک ضامن خواهند بود 

العاده  گيرنده مجمع عمومي فوق براي تبديل شرکت سهامي عام به خاص مرجع تصميم- 

  . ي ندارد ع چنين تبديل اليحه قانوني داللت بر من٢٧٨ده است و ما

بيني شده  پيش١٣٤٧ براي تبديل شرکت سهامي خاص به عام که در اليحه قانوني - 

  .  رعايت شود ٢٧٨است بايد شرايط ماده 

  .  از شرکت طلبکار هستند لطمه ببيند که در تمام فروض تبديل نبايد حقوق اشخاص ثالث - 

  

  انحالل شرکت 
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 موجب  بهالعاده يام مجمع عمومي فوقانحالل شرکت ممکن است بطور قهري يا با تصمي

  . حکم دادگاه محقق گردد 

  .  قيد شده است ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٠١ و ١٩٩موارد انحالل شرکت سهامي در مواد 

 با ١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٠٣پس از انحالل شرکت بايد تصفيه انجام شود که طبق ماده 

ورد ورشکستگي که تصفيه تابع مقررات مپذيرد مگر در رعايت مقررات همان اليحه صورت مي

  . خاص ورشکستگي خواهد بود 

رود و تا پايان امر  اليحه قانوني با انحالل شرکت شخصيت آن از بين نمي٢٠٨طبق ماده 

  . تصفيه باقي خواهد ماند 

اي که مراحل تصفيه را  بايد در ادامه نام شرکت منحله١٣٤٧ اليحه قانوني ٢٠٦طبق ماده 

  . عبارت در حال تصفيه اضافه شود گذارند مي

- شرکت وارد مرحله تصفيه شده و وظيفه مدير يا مديران تصفيه شروع مي،از زمان انحالل

  . شود 

در شرکت سهامي امر تصفيه با مديران فعلي شرکت است مگر اين که در اساسنامه به 

قرر نمايد يا دادگاه العاده ترتيب ديگري مبيني شده يا مجمع عمومي فوقاي ديگر پيشگونه

  . مدير يا مديران تصفيه را منصوب نمايد 

  : عمده وظايف مدير يا مديران تصفيه عبارت است از 

   تهيه صورت دارايي شرکت - ١

   اعالم انحالل شرکت و اسامي مدير يا مديران تصفيه به مرجع ثبت شرکتها - ٢

   وصول مطالبات شرکت - ٣

   انجام تعهدات شرکت - ٤

  ز صاحبان سهام شرکت منحله در حال تصفيه براي تشکيل مجمع عمومي عادي  دعوت ا- ٥

   ارائه گزارش به مجمع عمومي عادي پس از شش ماه از شروع فعاليت - ٦

   تقسيم دارايي نقدي غير ضروري شرکت ميان سهامداران - ٧

    ارائه گزارش و حساب زمان تصفيه در پايان کار تصفيه به مجمع عمومي جهت تصويب- ٨

پس از اينکه مجمع عمومي حسابهاي مدير تصفيه شرکت را تصويب کرد ختم تصفيه را 

  . رود کند و از اين تاريخ شخصيت حقوقي شرکت از بين مياعالم مي

 اليحه قانوني بايد ظرف يک ماه از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ٢٢٧مدير تصفيه طبق ماده 

 در روزنامه رسمي و روزنامه کثيراالنتشار شرکت ثبت شرکتها اعالم کند تا به ثبت رسيده

  . آگاهي شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجاري حذف گردد 

  

  شرکت با مسئوليت محدود 

 قانون تجارت شرکت با مسووليت ٩٤ طبق ماده :تعريف شرکت با مسؤوليت محدود

ارتي تشکيل شده و هر يک از از محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تج

شرکا بدون اين که سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد ، فقط تا ميزان 

  . سرمايه خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت است 
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 قانون ١١٤ فعاليت ٩٤ مقررات اين شرکت در مواد :مقررات شرکت با مسؤوليت محدود

  . بيني شده است تجارت پيش

  

  

  : علت رويکرد اشخاص به تشکيل شرکت با مسؤوليت محدود 

  اي است  تشکيل شرکت متضمن تشريفات ساده- ١

   مسؤوليت شخصي شرکا به ميزان آورده آنها محدود است - ٢

  

 مهمترين وجه اشتراک :ت با مسؤوليت محدود و شرکت سهاميوجه اشتراک شرک

 دو مسؤوليت شرکاء محدود به ميزان آورده ميان اين دو نوع شرکت تجارتي آن است که در هر

  . آنها به شرکت است 

وجوه افتراق اين دو : وجوه افتراق شرکت با مسؤوليت محدود و شرکت سهامي

از جمله تفاوتهاي شرکت با مسؤوليت محدود و شرکت سهامي . شرکت زياد است 

  : عبارتست از 

-شود ولي سرمايه شرکت سرمايه شرکتهاي سهامي به قطعات مساوي تقسيم مي- ١

الشرکه شرکاء بيانگر ميزان هاي با مسؤوليت محدود به قطعات مساوي تقسيم نشده و سهم

  . مشارکت آنهاست 

 شرکت سهامي شرکتي شکًال تجاري است ولي شرکت با مسؤوليت محدود موضوعًا - ٢

  . باشد تجاري مي

الشرکه در ولي انتقال سهمپذير است  در شرکت سهامي انتقال سهام به راحتي امکان- ٣

  ) . ت.  ق ١٠٢ماده (شرکتهاي با مسؤوليت محدود مشروط به رضايت اکثريت شرکا است 

بيني  در شرکت با مسؤوليت محدود بر خالف شرکت سهامي حداقل سرمايه پيش- ٤

  . نشده است 

 برخالف شرکت سهامي براي تشکيل شرکت با مسئوليت محدود بايد تمام سرمايه - ٥

  ) . ت.  ق ٩٦ماده (يه و تسليم شود تأد

توانند شرکت با مسؤوليت محدود تشکيل  بر خالف شرکت سهامي حتي دو شخص مي- ٦

  . دهند 

  

  اسم شرکت 

قيد شود و » با مسؤوليت محدود« قانون تجارت در اسم شرکت بايد عبارت ٩٥طبق ماده 

  . اسم شرکت نبايد متضمن اسم هيچ يک از شرکا باشد 

قيد نشود شرکت در برابر اشخاص ثالث » با مسؤوليت محدود« اسم شرکت عبارت  اگر در- 

  . شود شرکتي تضامني محسوب مي

- اگر نام شريکي در اسم شرکت درج شود وي حکم شريک شرکت تضامني را پيدا مي- 

  . کند

  : ق اشخاص درشرکت با مسؤوليت محدودتدابير قانوني جهت حفظ حقو
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اي براي  براي کساني که شرکت با مسؤوليت محدود را وسيله.ت .  ق ١١٥ در ماده - ١

  . دهند مجازات تعيين شده است رسيدن به اهداف متقلبانه قرار مي

داشتن سرمايه احتياطي براي شرکت با مسؤوليت محدود ضروري . ت .  ق١١٣ در ماده - ٢

  . است 

توان مي. ت .  ق ١١٤اده  سرمايه شرکت از بين برود طبق مف اگر در اثر زيان وارده نص- ٣

  . درخواست انحالل شرکت را نمود 

  

  شرايط تشکيل شرکت با مسؤوليت محدود 

  .اي رسمي تنظيم و به امضاي تمام شرکاء برسد  بايد شرکت نامه- ١

هر کدام از شرکاء به چه ميزان الشرکه که غيرنقدي در شرکت نامه بايد قيد شود که سهم

.  ق ١٠٠ماده (اين نکته موجب بطالن قرار داد تلقي شده است عدم ذکر . يم شده است وتق

  ) . ت

هم هر يک از شرکاء در سود و نکات ديگري که در شرکتنامه بايد قيد شود عبارت است از س

، اين که سرمايه شرکت پرداخت شده است و اين که مديران شرکت چه اختياراتي زيان

  . امه است ناسم شرکت از مندرجات شرکت. خواهند داشت 

آيا عالوه بر شرکتنامه وجود اساسنامه هم در شرکت با مسؤوليت محدود ضروري  : سؤال

  است؟ 

 قانون تجارت به اساسنامه شرکت با مسؤوليت محدود ١١١ و ١٠٨ ، ١٠٧هر چند در مواد 

ا تنظيم آن را الزم ندانسته و در عمل براي اين نوع شرکت هاشاره شده ولي حقوقدان 

  . شود  تنظيم نمياساسنامه

 شريک داشته باشد و شرکاء ممکن است ٣ شرکت با مسؤوليت محدود حداقل بايد - ٢

در قانون تجارت حداکثر تعداد شرکاء .  باشد دواشخاص حقيقي يا حقوقي يا ترکيبي از هر 

  . تعيين نشده و لذا محدوديتي ندارد 

دارد لذا اشخاص محجور چون اهليت خاصي براي شريک شدن در اين نوع شرکت وجود ن

  . توانند با واسطه نمايندگان قانوني خود در اين نوع شرکت سهيم شوند نيز مي

سرمايه . شود الشرکه شرکاء تشکيل مي سرمايه شرکت با مسؤوليت محدود از سهم- ٣

  . هاي غيرنقدي تشکيل شود هاي نقدي يا از آوردهشرکت ممکن است از آورده

شود که تمام جارت شرکت با مسؤوليت محدود وقتي تشکيل مي قانون ت٩٦طبق ماده 

-يم آوردهودر تق. يم و تسليم شده باشد والشرکه غيرنقدي نيز تقديه و سهمسرمايه نقدي تأ

اگر تقويم غيرواقعي باشد ، شرکاء نسبت به قيمتي . هاي غيرنقدي شرکاء بايد دقت نمايند 

اي غيرنقدي معين شده در مقابل اشخاص هالشرکهکه در حين تشکيل شرکت براي سهم

و از نظر جزايي نيز کساني که به وسيله ) ت.  ق ٩٨ماده (ثالث مسؤوليت تضامني دارند 

به مجازات . الشرکه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم کرده باشند متقلبانه سهم

  ) . ت.  ق ١١٥ماده (برداري محکوم خواهند شد کاله

  

  » با مسؤوليت محدودمديريت شرکت«
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  نصب مدير 

شرکت با مسؤوليت محدود به وسيله يک يا چند نفر مدير « قانون تجارت ١٠٤طبق ماده 

         مؤظف که از بين شرکاء يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدودي معين یا غيرمؤظف 

  . » گردد شوند، اداره ميمي

  . کند که غالبًا چنين است  دريافت ميمنظور از مدير مؤظف يعني مديري که دستمزد

  : نحوة تعيين مؤظفي يا دستمزد 

  پرداخت مبلغ معين 

  درصدي از ميزان فروش 

  درصد از سود ساالنه 

 انتخاب مدير شرکت ممکن است ضمن شرکتنامه يا اساسنامه يا پس از تنظيم اسناد - 

کا مدير يا مديران را در ضمن مزبور و يا به موجب سند ديگري صورت گيرد هر چند معموًال شر

  . شود کنند که در چنين صورتي مدير يا مديران به اتفاق آراء انتخاب ميشرکتنامه معين مي

تواند  اگر مدير در ضمن شرکتنامه معين نشده باشد انتخاب او به موجب سند ديگري مي- 

  . به اکثريت آراء باشد 

 قانون تجارت ١٠٦ن شرکت مشمول ماده گيري در خصوص انتخاب مدير يا مديرا تصميم- 

  . است 

گر براي ا. توانند مدير يا مديران را براي مدت معين يا نامحدود انتخاب کنند  شرکاء مي- 

مديريت مدتي تعيين نشود بايد فرض کرد که مدير براي مدتي که شرکت به حياتش ادامه 

  . دهد انتخاب شده است مي

  

  عزل مدير 

شود که مدير شرکت وکيل شرکت است و تجارت چنين استنباط مي قانون ١٠٥از ماده 

  . االصول قابل عزل است علي

توان با رأي صاحبان اکثريت  قانون تجارت مدير يا مديران شرکت را مي١٠٦طبق ماده 

  . سرمايه و بدون توجه به مدت مأموريت او عزل کرد 

اص ممکن است موجب مسؤوليت موقع مدير در شرايط خ مدير به مانند استعفاي بيعزل

مشمول شرايط خاص حقوقي مدني اعم از مسؤوليت ليت اين مسؤو. شرکا يا مدير شود 

  . قراردادي و الزامات خارج از قرارداد است 

  

  اختيارات مدير 

  : کند  قانون تجارت مقرر مي١٠٥ماده . اختيارات مدير در قبال اشخاص ثالث نامحدود است 

البته . اختيارات الزمه را براي نمايندگي و اداره شرکت خواهند داشت مديران شرکت کليه 

  : کند زيرا تعهد ميماين بدان معنا نيست که همه اعمال مدير شرکت را 

  . مذکور قابل اعمال نيست مگر آنکه مدير به نمايندگي شرکت عمل کرده باشد١٠٥ ماده - ١

راي اساسنامه بوده و در آن براي مدير کول به اين است که شرکت دا مو١٠٥ اعمال ماده - ٢

  . محدوديتي درج نشده باشد 
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 اعمال مدير بايد در حدود موضوع شرکت باشد و لذا اختيارات مدير در حدود موضوع - ٣

  . شرکت مطلق است نه خارج از آن 

 اگر اختيارات مدير يا مديران در اساسنامه محدود شده باشد و مدير يا مديران آنها را - 

  . ت نکنند شرکت و شرکا مسؤول انجام اين تعهدات نخواهند بود و خود مدير مسؤول استرعاي

 اختيارات مدير ساکت باشد و به موجب قرارداد جداگانه اختيارات ورد اگر اساسنامه در م- 

مدير محدود شده باشد و مدير از حدود اختيارات قراردادي خارج شود در مقابل شرکت و 

  . ر است اثبود ولي نسبت به اشخاص ثالث بالشرکاء مسؤول خواهد 

  

  ليتهاي مديرمسؤو

  به موجب قواعد عام و به موجب قانون تجارت : مسؤوليت مدني - ١

  به موجب قواعد عام و به موجب قانون تجارت : مسؤوليت کيفري - ٢

  

 ارد و خالف قواعد عام مسئوليت مسؤوليت مدير به موجب قانون تجارت جنبة تضامني د- 

  . اعمال شود . ت .  ق ١٠١ و بايد در مورد خاص خود يعني موارد مندرج در ماده است

آيا انجام نيافتن وظيفه از جانب هر يک از مديران موجب مسؤوليت مدير ديگر هم  : سؤال

  خواهد شد ؟ 

يک نوع مسؤوليت ناشي از خطا است . ت.  ق ١٠١چون مسؤوليت مندرج در ماده  : پاسخ

  . ماني که خطا نکرده باشد مسؤول نخواهد بود پس هر مدير تا ز

 قانون تجارت ، مسؤوليت ٩٧ و ٩٦ جز در فرض بطالن شرکت به سبب عدم رعايت مواد - 

مدني مدير در شرکت با مسؤوليت محدود تابع قواعد عام است مثل تقسيم منافع موهوم 

  .) .ت .  ق ١١٣ماده (يا عدم تشکيل سرمايه احتياطي براي شرکت .) ت.  ق ١١٥ماده (

 قانون تجارت معين شده ١١٥ مسؤوليت جزايي مدير شرکت با مسؤوليت محدود در ماده - 

  . است هر چند اين ماده اختصاص به مديران ندارد 

  

  

  

  »تصميمات جمعي راجع شرکت با مسؤوليت محدود«

ع به  تصميمات عادي شرکت از قبيل تصويب ترازنامه يا انتخاب مدير جديد و تصميم راج- 

هر شرکت با « قانون تجارت ١٠٩طبق ماده . شود تقسيم سود به صورت شورايي اتخاذ مي

مسؤوليت محدود که عده شرکاي آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيأت نظار بوده و 

  . » دهد هيأت مزبور الاقل سالي يک مرتبه مجمع عمومي شرکاء را تشکيل مي

  .  قانون تجارت داراي اعتبار خواهد بود ١٠٦ماده  تصميمات عادي با رعايت - 

هر يک از شرکاء به نسبت سهمي که در شرکت دارد ، « قانون تجارت ١٠٧ طبق ماده - 

  . » داراي رأي خواهد بود ، مگر اين که اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد 

 ١١١ست با رعايت ماده العاده که عمدتًا راجع به تغيير اساسنامه شرکت ا تصميمات فوق- 

  . قانون تجارت معتبر خواهد بود 
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تواند تابعيت شرکت را تغيير دهد يا شريک را مجبور به هيچ اکثريتي از شرکاء نمي: نکته

 و ١١٠مواد (الشرکه خود کند بلکه اين تصميمات بايد به اتفاق آراي شرکاء باشد ازدياد سهم

  ) . ت.  ق ١١٢

توانند در خصوص انتقال مرکز اصلي شرکت به يک ريت آراء ميآيا شرکاء با اکث : سؤال

  گيري کنند ؟ کشور خارجي تصميم

چون اين امر به منزله تغيير تابعيت شرکت است پس بايد به اتفاق آراء در خصوص  : پاسخ

  . گيري شود آن تصميم

شرکت توانند شرکت با مسؤوليت محدود را به آيا شرکاء با اکثريت آراء مي : سؤال

  تضامني تبديل کنند ؟ 

شود لذا بايد به اتفاق آراء در چون اين تصميم موجب افزايش تعهدات شرکاء مي : پاسخ

  . گيري شود خصوص آن تصميم

  

  »نظارت بر شرکت با مسؤوليت محدود«

اگر . حق نظارت شرکاء بر شرکت و کنترل آن به تعداد شرکاي اين نوع شرکت بستگي دارد 

 سيزده عضو داشته باشد نظارت جنبة انفرادي دارد و اگر شرکاء بيش از دوازده شرکت کمتر از

  . نمايند  نظار به شرکت نظارت ميهيأتعضو باشند از طريق 

  نظارت و کنترل فردي شرکاء ) الف

  . هر يک از شرکاء به تنهايي حق کنترل اعمال مدير شرکت را دارد 

بيالن و صورت دارايي ، : ير بخواهد عبارتند از تواند از مد اسنادي را که هر شريک مي- 

تواند مدارک ديگري مانند اسامي شرکاء را از مدير درخواست کند مگر در شريک نمي

  . بيني شده باشد اساسنامه شرکت پيش

 اگر مدير شرکت از قبول درخواست مشروع شريک خودداري کند مسؤول است ولي در - 

 قانون ١٧٠ و ١٠٩ماده (بيني نشده است کيفري پيشقانون براي چنين فرضي مسؤوليت 

  ) . تجارت

  نظارت و کنترل توسط هيأت نظار ) ب

  .  اگر شرکت بيش از دوازه شريک داشته باشد بايد براي آن هيأت نظار تعيين کرد - 

  . شود  هيأت نظار توسط اولين مجمع عمومي شرکاء پس از تشکيل شرکت معين مي- 

ار انتخاب نکنند هر گونه تصميم ايشان که در صالحيت هيأت مزبور  اگر شرکاء هيأت نظ- 

  . باشد است باطل مي

  .  اعضاي هيأت نظار الاقل سه نفر از شرکا خواهند بود - 

  .  قانون تجارت اولين هيأت نظار براي يکسال انتخاب خواهد شد ١٦٥ طبق ماده - 

  

  اختيارات هيأت نظار 

  : جارت صالحيت هيأت نظار به قرار ذيل است  قانون ت١٦٨ و ١٠٩براساس ماده 

  .  قانون تجارت ٩٧ و ٩٦ تحقيق درباره رعايت مفاد مواد - ١

  .  در دفاتر و صندوق و کليه اسناد شرکت قيق بررسي و تد- ٢
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  .  دادن گزارش ساالنه به مجمع عمومي - ٣

ي ، ارسال  در صورت امتناع مدير يا مديران از دعوت شرکاء جهت انعقاد مجمع عموم- ٤

  . دعوتنامه تشکيل مجمع عمومي براي شرکاء 

  مسؤوليت هيأت نظار 

 قانون تجارت مسؤوليت نظار متکي بر خطاست و هر عضوي از هيأت فقط ١٦٧ طبق ماده - 

  . به علت خطاي خودش مسؤول است و مسؤوليت تضامني وجود ندارد 

قابل اشخاص ثالث قابل طرح  مسؤوليت اعضاي هيأت نظار هم در مقابل شرکاء و هم در م- 

  . است 

  

  »حيات مالي شرکت با مسؤوليت محدود«

  منع صدور سهام 

 هر چند شرکت با مسؤوليت محدود جزء شرکتهاي سرمايه است ولي قانونگذار براي - 

الشرکه هر شريک بدون لذا انتقال سهم. شخصيت شرکاي آن اهميت قائل شده است 

الشرکه  قانون تجارت سهم١٠٢نيست و نيز طبق ماده رضايت اکثريت شرکاي ديگري ممکن 

  . يابي و غيره در آورد توان به شکل اوراق تجارتي قابل نقل و انتقال اعم از با اسمشرکا را نمي

ت مجازات کيفري ندارد ولي موجب مسؤوليت مدني است و .  ق ١٠٢ عدم رعايت ماده - 

  . صدور سهام در چنين شرکتي باطل است 

  

  حسابهاي شرکت وضعيت 

  .  شرکت با مسؤوليت محدود همه ساله بايد يک صورت دارايي و يک بيالن تنظيم کند - 

بند : ( عدم تنظيم صورت دارايي جرم نيست ولي جعل آن موجب مسؤوليت کيفري است - 

  ) ت.  ق ١١٥ج ماده 

حداقل سالي يک بار بايد حسابهاي شرکت به نظر شرکاء برسد و تصويب شرکاء به 

  . بخشد مگر بطالن آنها ثابت شود سابهاي شرکت قطعيت ميح

  

  الشرکه شکل انتقال سهم

الشرکه عالوه بر اين که اکثريت شرکاي شرکت بايد موافقت کنند بر براي انتقال ارادي سهم

  . يان شريک و منتقل اليه تنظيم شود م قانون تجارت بايد سند رسمي هم ١٠٣طبق ماده 

  

  تقسيم منافع شرکت 

 قانون تجارت تقسيم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت است ١٠٨ طبق ماده - 

  . الشرکه شرکاء به عمل خواهد آمد و در غير اين صورت به نسبت سهم

 سود بايد قابل تقسيم باشد تا بتوان ميان شرکاء تقسيم نمود و آن هنگامي است که - 

 از مبلغ مندرج در قسمت بدهي شرکت را بيالن شرکت در قسمت دارايي مبلغي بيشتر

  . نشان بدهد 
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ماده (کند  تقسيم سود موهوم ممنوع است و براي مديران ايجاد مسؤوليت کيفري مي- 

  ) . ت .  ق ١١٥

  

  

  تغيير سرمايه شرکت 

  .  تغيير سرمايه ممکن است به صورت کاهش يا افزايش باشد - 

ساسنامه است پس بايد اکثريت عددي و مبلغي  چون تغيير در سرمايه از موارد تغيير در ا- 

  .  قانون تجارت با آن موافق باشند ١١١ماده 

شود پس مي. ت. ق١١٢ اگر تغيير سرمايه در قالب افزايش آن باشد چون مشمول ماده - 

 شرکاء موافق باشند مگر آن که افزايش سرمايه از طريق مراجعه به اشخاص جديد همهبايد 

  . تحقق يابد 

زنند و بر  به کاهش سرمايه بگيرند به حقوق طلبکاران شرکت لطمه ميصميمکاء ت شر اگر- 

هاي با مسؤوليت محدود راهکاري براي حفظ حقوق هاي سهامي در شرکتخالف شرکت

  . بيني نشده است طلبکاران پيش

  

  »انحالل شرکت با مسؤوليت محدود«

  علل انحالل 

گردد مثل پايان مدت شرکت يا ب انحالل ميعللي است که در هر قسم شرکت موج : عام

  ورشکستگي شرکت 

شود که عللي است که بطور خاص موجب انحالل شرکت با مسؤوليت محدود مي : خاص

  .  قانون تجارت آمده است ١١٤در بندهاي ب و ج و د ماده 

  .  پس از انحالل شرکت بايد مرحله تصفيه انجام شود - 

بيني کرده است مگر اين که اساسنامه طريق ديگري پيش تصفيه به عهده مديران شرکت - 

  ) . ت.  ق ٣١٣ماده (باشد 

که اساسنامه يا مجمع عمومي شرکت دارد  وقتي حق صلح و تعيين داور  تصفيه متصدي- 

  ) . ت.  ق ٢١٤ماده (اين حق را به او داده باشد 

وزنامه رسمي و  تقسيم دارايي شرکت ميان شرکاء وقتي ممکن است که سه مرتبه در ر- 

 در برابر  تصفيهتخلف از اين امر موجب مسؤوليت متصديان. يکي از جرايد اعالن شده باشد 

  .شود طلبکاران شرکت مي

  

  شرکت تضامني 

طبق ماده مزبور شرکت .  قانون تجارت تعريف شده است ١١٦اين شرکت در ماده : تعريف 

ر تجارتي بين دو يا چند نفر ، با تضامني شرکتي است که در تحت اسم مخصوصي براي امو

شود و اگر دارايي شرکت براي تأديه تمام قروض شرکت کافي مسؤوليت تضامني تشکيل مي

  . نباشد ، هر يک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض است 
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 شرکاي شرکت تضامني حداقل دو شخص اعم از حقيقي يا حقوقي يا :شرکاي شرکت 

بر خالف حقوق . بيني نشده است  باشند و حداکثري در قانون پيشتوانندترکيبي از هر دو مي

فرانسه در حقوق ايران صرف شراکت در اين نوع شرکت موجب تاجر شدن شخص شريک 

  . شود نمي

 شرکاي شرکت تضامني داراي شخصيت حقوقي مستقل از :وضعيت حقوقي شرکاء

  . شرکت بوده و دارايي شرکاء از دارايي شرکت جدا است 

  

 تضامني است البته طلبکاران ، مسؤوليت شرکا در شرکت:ميزان مسؤوليت شرکاء

شرکت وقتي حق رجوع به شرکاء را دارند که به شرکت رجوع کرده و طلبشان پرداخت نشده 

  ) .  قانون تجارت١٢٤ماده (و شرکت منحل شده باشد 

شود در ج ميمسؤوليت شريک جديد الورود به شرکت تضامني و شريکي که از شرکت خار

  . بيني شده است  قانون تجارت پيش١٢٥مادة 

الشرکه قابل انتقال نيست مگر  قانون تجارت سهم١٢٣ طبق مادة :الشرکه انتقال سهم

تواند به صورت سهام با رضايت همه شرکاء لذا سهم الشرکه شرکاي شرکت تضامني نمي

  . قابل انتقال در آيد 

االرث خود در شرکت وت شود آيا ورثه به نسبت سهماگر شريک شرکت تضامني ف : سؤال

  شريک خواهند شد ؟ 

-طبق اين ماده حق مادي متصل به سهم.  قانون تجارت آمده است ١٣٩پاسخ در ماده 

شود ولي حق شريک بودن در شرکت منوط به الشرکه ، بطور قهري ، به ورثه منتقل مي

  . رضايت ساير شرکاء و موافقت ورثه است 

. دهد  آورده شرکا اعم از نقد يا غيرنقد ، سرمايه شرکت را تشکيل مي: شرکت سرمايه

ماده (شود اند به شرکت بياورند و اال شرکت تشکيل نمياي که تعهد کردهشرکاء بايد هر آورده

  ) .  قانون تجارت١١٨

ي تقويم آورده غيرنقد در شرکت تضامن. اگر آورده شريکي غيرنقد باشد بايد تقويم شود 

  . گونه تشريفات و محدوديتي نيست تابع هيچ

  . هاي تضامني حداقل و اکثر ندارد ميزان سرمايه در شرکت

 قانون تجارت در نامگذاري شرکت تضامني بايد به نکات ذيل ١١٧ طبق ماده :اسم شرکت

  : توجه شود 

  .در اسم شرکت ذکر شود » شرکت تضامني« عبارت - ١

  . کت بيايد  اسم تمام شرکا در اسم شر- ٢

خواستند چنين کنند بايد حداقل اسم يکي  اگر درج نام شرکاء مقدور نبود يا شرکاء نمي- ٣

.... از شرکاء در اسم شرکت ذکر شده و براي بقيه از عبارتي چون و شرکا يا دوستان و 

  . استفاده شود 

بايد نامش از  اگر شريکي که نام او در نام شرکت آمده فوت کند يا از شرکت خارج شود - ٤

  . نام شرکت حذف شود 
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 ١١٦ماده ( شرکت تضامني بايد براي انجام امور تجارتي تشکيل شود :موضوع شرکت

  ) . قانون تجارت

  .  با هم باشد  مرتبطموضوع شرکت ممکن است يک امر تجارتي يا چند عمل تجارتي

  

  

   تشريفات تشکيل شرکت تضامني 

اسنامه شرکت بايد به موجب سند رسمي باشد و اال  طبق قانون ثبت ، شرکتنامه يا اس- ١

  . شود شرکت ايجاد نمي

  .  شرکتنامه يا اساسنامه بايد به امضاي تمام شرکاء برسد - ٢

  .  شرکاء تمام سرمايه نقدي را پرداخت و غيرنقدي را تقويم و تسليم کنند - ٣

  .  براي داشتن شخصيت حقوقي ، نيازي به ثبت شرکت نيست - ٤

  

 قانون تجارت در شرکت تضامني شرکاء بايد الاقل ١٢٠ طبق ماده :کت مدير شرانتخاب

  . يک نفر از ميان خود يا خارج به سمت مديري معين نمايند 

  . توانند يک يا چند مدير براي اداره شرکت انتخاب کنند  شرکاء مي- 

  .  مدير يا مديران ممکن است از اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد - 

شوند مگر اين که شرکاء در شرکتنامه يا مديران با اتفاق آراي شرکاء انتخاب مي مدير يا - 

  . بيني کرده باشند اساسنامه ، خالف آنرا پيش

  

 قانون تجارت در اين باره مقرراتي ندارد پس طبق اصول کلي ، مدت مديريت :مدت مديريت

 ورشکستگي ، حجر، ، بيني شود و نيز با فوتممکن است در اساسنامه يا شرکتنامه پيش

  . عزل يا استعفا ، مأموريت مدير به اتمام رسد 

  

مسؤوليت مدير در برابر شرکاء همان .  مدير نماينده و وکيل شرکت است :اختيارات مدير

ممکن است حدود اختيارات مدير مشخص شود و يا . است که وکيل در مقابل موکل دارد 

  . رکت باشد داراي کليه اختيارات الزم براي اداره ش

اگر اشخاص ثالث شرکت معامله کنند و اختالفي بروز نمايد اشخاص ثالث عليه  : سؤال

  چه شخصي بايد اقامه دعوي کنند ؟ 

 قانون تجارت را ناظر به وقتي بدانيم که شرکت منحل شده است و در ٥١ و ١٢١بايد ماده 

  . زمان حيات شرکت ، مدير را نماينده شرکت تلقي کنيم 

خواهند با شرکت تضامني معامله کنند ابتدا ، بهتر است کساني که مي: ادهپيشن

ه کنند چون اگر مدير خارج از حدود اختيارات معامله کند علاطاساسنامه يا شرکتنامه را م

  .  مسؤول نيستند ثالثشرکت و شرکاء در مقابل اشخاص 

کت زيان برسد چه اگر مدير شرکت مرتکب تقصير شده و در اثر خطاي او به شر: سؤال

تواند عليه مدير اقامه دعوي کند ؟ در پاسخ بايد ؟ زير را  احقاق حقوق شرکت ميبرایکسي 

  .در نظر گرفت 
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تواند به نمايندگي از شرکت مدير خاطي بر کنار شده و مدير جديد منصوب گشته و او مي

  .کنداقامه دعوي 

ند به نمايندگي از شرکت عليه توانمدير خاطي همچنان مدير شرکت است همه شرکاء مي

  . مدير عارض شوند 

 در فرض باقي بودن مدير خاطي در ، همه شرکاء تمايلي به اقامه دعوي نداشته باشنداگر

امه دعوي عليه مدير تواند ضرر يا زيان خود را مطالبه کند و امکان اق ميشریک ناراضیمديريت 

  .  شرکت وجود ندارد به نمايندگي

ن تجارت در خصوص موضوعاتي چون حق اطالع شريک از وضع شرکت و نحوة قانو : انتقاد

اجراي اين حق ، دخالت شرکاء در اداره شرکت ، تشکيل مجمع شرکاء ، ميزان رأي هر شريک 

  . ساکت است و بايد به کمک گرفتن از اصول کلي به پاسخ رسيد 

مقررات ناقص است از چنانکه گفته شد در بسياري از موارد : تقسيم سود و زيان شرکت

جمله در مورد شرايط و زمان تهيه بيالن شرکت و تأييد شرکاي شرکت تضامني مقرراتي وجود 

رسد بيالن شرکت بايد سال به سال تهيه شده و به تأييد ندارد طبق قواعد کلي به نظر مي

  . کليه شرکاء برسد تا معتبر تلقي شود 

  . کنند گيري مي توافق تصميمدر مورد نحوة تقسيم سود و زيان شرکاء با

چون شرکاء در برابر طلبکاران شرکت مسؤولند لذا در مقررات چيزي در مورد کنار گذاشتن 

  . شود خيره احتياطي ديده نميذ

 شرکت تضامني مانند ساير شرکتها ، تحت شرايط عام حقوق شرکتها ، :انحالل شرکت

  . شودمی منحل 

ه با ورشکستگي شرکاء ندارد و م شود مالز شرکت تضامني ورشکسته و منحلاگر

شود هر چند ممکن است منجر به  ورشکستگي شرکت نميموجبورشکستگي شرکاء هم 

  . انحالل شرکت گردد

  .را در پی دارد انحالل شرکت ، تصفيه اموال و تقسيم باقي مانده آن در ميان شرکاء - 

نشده باشد طلبکاران شرکت تضامني پرداخت شرکت  تمام ديون  اگر پس از ختم تصفيه- 

  .  رجوع به تمام شرکاء را به نحو تضامن دارندحق

  

  شرکت نسبي 

 قانون تجارت ، شرکت نسبي شرکتي است که براي امور تجارتي ١٨٣طبق ماده  : تعريف

در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشکيل و مسؤوليت هر يک از شرکاء به نسبت 

  .  اند گذاشتهاي است که در شرکتسرمايه

 در موضوعات زير شرکت نسبي از مقررات :وجوه اشتراک شرکت نسبي و تضامني

  . کند شرکت تضامني تبعيت مي

   زمان تشکيل شرکت- ١

   نحوة تقسيم سود - ٢

   مديريت شرکت - ٣

  الشرکه غيرنقدي  تقويم سهم- ٤
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  الشرکه به ديگران  انتقال سهم- ٥

   موارد انحالل شرکت - ٦

  رکت  تبديل ش- ٧

   تغيير شريک - ٨

   رجوع طلبکاران شرکت به شرکاء - ٩

   تشکيل شرکت براي امور تجارتي -١٠

   مسؤوليت شخص جديد وارد به شرکت -١١

  الشرکه خود را واگذار کرده  مسؤوليت شريکي که سهم-١٢

  . در موضوعات مذکور ، مقررات شرکت تضامني بر شرکت نسبي نيز حاکم است 

  

  : کت نسبي هاي خاص شرويژگي

برخالف شرکت تضامني در شرکت نسبي ، مسؤوليت هر شريک : مسؤوليت شرکاء ) الف

  . الشرکه او به کل سرمايه شرکت است به نسبت سهم

شرکت « قانون تجارت ، در اسم شرکت نسبي عبارت ١٨٤طبق ماده : اسم شرکت ) ب

 که اسم شرکت مشتمل بر در صورتي. و الاقل اسم يک نفر از شرکاء بايد ذکر شود » نسبي

و « اسامي تمام شرکاء نباشد ، بعد از اسم شريک يا شرکايي که ذکر شده ، عبارتي از قبيل 

  . ضروري است » شرکاء

  درج نشود تکليف چيست ؟ » شرکت نسبي«اگر در اسم شرکت نسبي عبارت  : سؤال

ضامني محسوب و رسد شرکت ، ت قانون تجارت به نظر مي٩٥با اخذ وحدت مالک از ماده 

  . تابع مقررات آن خواهد بود

  

  شرکت مختلط غيرسهامي 

غيرسهامي شرکتي است که براي شرکت  قانون تجارت مختلط ١٤١طبق ماده : تعريف

امور تجارتي در تحت نام مخصوصي بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک با 

  . شود ميمسؤوليت محدود ، بدون انتشار سهام ، تشکيل 

خواهند خود  اين اشخاص که نمي:فايده شرکت براي شرکاي با مسؤوليت محدود

آنکه اشخاص ثالث از اين اقدام توانند بيگذاري تجاري دارند ميتجارت کنند ولي قصد سرمايه

  . آنها آگاه شوند به کار تجاري بپردازند 

 کنند و به دنبال خواهند تجارت کساني که مي:فايده شرکت براي شرکاي ضامن

  .  کارشان دخالت کنند دريابند بدون آن که ديگران اند اين امکان را ميسرمايه

  

  شرکاي شرکت 

شود که يکي شريک ضامن و ديگري شريک با  شريک تشکيل ميدواين شرکت حداقل از 

  . مسؤوليت محدود است 

  . شوند نمي هيچ يک از شرکاء به صرف شراکت در اين نوع شرکت تاجر محسوب - 

  .  وضع شريک ضامن در شرکت مانند وضعيت شريک در شرکت تضامني است - 
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  . کند  شريک با مسؤوليت محدود به ميزان آورده به شرکت قبول مسؤوليت مي- 

- اگر اسم شريک با مسؤوليت محدود در اسم شرکت بيايد شريک ضامن محسوب مي- 

اي براي  شريک با مسؤوليت محدود معامله قانون تجارت اگر١٤٦چنين طبق ماده هم. شود 

 از آن معامله در مقابل طرف معامله ، حکم شريک ضامن ناشیشرکت کند ، در مورد تعهدات 

را خواهد داشت ، مگر اين که تصريح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت 

  . دهد انجام مي

 شرکاء بايد رضايت ساير شرکاء را الشرکه ،براي انتقال سهم : الشرکهانتقال سهم

  . کسب کنند 

الشرکه شريک ضامن بدون رضايت ديگر شرکاء به هيچ وجه مؤثر نيست و در انتقال سهم

الشرکه بدون رضايت ديگر شرکاء مورد شريک با مسؤوليت محدود ، ضمانت اجراي انتقال سهم

را قابل انتقاد است زيرا اين ضمانت اج. بيني شده است  قانون تجارت پيش١٤٩در ماده 

گونه حقي در اداره شرکت و نظارت بر امور آن رغم اين که شريک است اما هيچاليه عليمنتقل

  . ندارد 

تواند آورده غيرنقدي يا نقدي باشد و حداقلي در سرمايه شرکت مي : سرمايه شرکت

  . بايد تقويم شود در صورتي که آورده غيرنقد باشد . بيني نشده است قانون براي آن پيش

شرکت « در اسم شرکت مختلط غيرسهامي بايد عبارت ١٤١طبق ماده  : اسم شرکت

  . و الاقل اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود » مختلط

و «اشند نيازي به ذکر نام تمام ايشان يا آوردن عباراتي نظير دد باگر شرکاي ضامن متع

  . نيست » شرکاء

ود در نام شرکت ذکر شود او شريک ضامن تلقي خواهد اگر اسم شريک با مسؤوليت محد

  .شد 

در شرکت مختلط غيرسهامي ، ادارة شرکت توسط شرکاي ضامن به  : مديريت شرکت

 ١٤٤ماده . (اند عمل آمده و شرکاي با مسؤوليت محدود از دخالت در اداره شرکت منع شده

  ) . قانون تجارت

در شرکت مختلط غيرسهامي امکان ) ت.  ق ١٢٠ماده (هاي تضامني برخالف شرکت

انتخاب مدير خارج از شرکاي ضامن وجود ندارد زيرا ممکن است شرکاي با مسؤوليت محدود 

  . در اکثريت بوده و مديري خارج از شرکت را بر شرکاي ضامن تحميل کنند 

 قانون تجارت هر چند شريک با مسؤوليت محدود از اداره شرکت منع شده ١٤٧طبق ماده 

  .  ولي حق نظارت و اطالع از وضع شرکت را دارد است

 در اين مورد قانون تجارت ساکت است و خالءهاي :گيري جمعي شرکاءنحوه تصميم

توان با اساسنامه و قرارداد شرکت جبران کرد مانند دعوت از شرکاء زمان تأييد قانوني را مي

  .... گيري و حسابهاي شرکت ، نحوة رأي

آيد و در تقسيم سود مطابق با شرکتنامه يا اساسنامه به عمل مي:  تقسيم سود و زيان

 قانون ١١٩بيني الزم نشده باشد با اخذ وحدت مالک از ماده صورتي که در مفاد مذکور پيش

  . تقسيم زيان نيز به شرح مذکور است .  نسبت آورده شرکاء خواهد بود  بهتجارت تقسيم سود
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ط غيرسهامي و نتايج انحالل آن به مانند مقرراتي انحالل شرکت مختل : انحالل شرکت

  . است که در شرکت تضامني مطالعه شد 

  

  

  

  شرکت مختلط سهامي 

 قانون تجارت ، شرکت مختلط سهامي شرکتي است که در تحت ١٦٢طبق ماده  : تعريف

  . شود اسم مخصوص بين يک عده شرکاي سهامي و يک يا چند نفر شريک ضامن تشکيل مي

شرکت « قانون تجارت در اسم شرکت بايد عبارت ١٦٣مطابق ماده  : تاسم شرک

  . و الاقل اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود » مختلط

توان نوع چون نامگذاري شرکت مختلط سهامي و غيرسهامي به مانند هم بوده و نمي

کلمه » شرکت مختلط«اند که پس از عبارت شرکت را تشخيص داد برخي پيشنهاد کرده

  . هم اضافه شود » هاميس«

برخالف شرکتهاي مختلط غيرسهامي که بيشتر تابع مقررات شرکتهاي  : تشکيل شرکت

هاي سهامي هستند هاي مختلط سهامي بيشتر تابع مقررات شرکتتضامني بودند شرکت

  ) . ت.  ق ١٧٦ماده (

 شريک ضامن و شريک یعنیاين نوع شرکت مرکب از دو نوع شريک  : شرکاي شرکت

 ضامن تابع مقررات شرکت تضامني و شرکاي سهامدار تابع مقررات شریک. هامدار است س

  . بيني کرده باشد  در مواردي که قانون مقررات خاصي پيش مگرشرکت سهامي هستند

  

 چون ممکن است تعداد شرکاي شرکت زياد باشد براي شرکت مختلط : نظارهيأت

حقيقت کار بازرسها را در شرکت سهامي به بيني شده است که در  پيشنظارسهامي هيأت 

  .) . ت.  ق ١٦٥ماده (عهده دارد 

 قانون تجارت مديريت شرکت مختلط سهامي به عهده ١٦٤طبق ماده  : مديريت شرکت

  . شريک يا شرکاي ضامن است و شرکاي سهامدار حق دخالت در اداره شرکت را ندارند 

لط سهامي ، در مواردي اشاره به در مقررات مربوط به شرکت مخت : مجامع عمومي

  . مجامع عمومي شده است که تابع مقررات مربوط به شرکتهاي سهامي است 

در صورت عدم رعايت مقررات مربوط به پرداخت حداقل سهام ، ممنوعيت  : بطالن شرکت

صدور سهام يا تصديق موقتي ، تحويل سرمايه غيرنقدي و عدم رعايت مقررات مربوط به 

نام ، شرکت باطل است ، لکن نامه موقت سهام يا اوراق سهام با نام يا بييتعويض گواه

  . توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطالن استناد نمايند شرکاء نمي

کساني که بطالن مستند به عمل آنها است در مقابل شرکاء و اشخاص ثالث نسبت به 

  . خسارات ناشي از بطالن ، متضامنًا مسؤول هستند 

  

  . گردد شرکت مختلط سهامي در موارد زير منحل مي : انحالل شرکت

  .  انجام مقصود شرکت يا غيرممکن شدن آن - ١
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   انقضاي مدت - ٢

   ورشکستگي - ٣

  ) در صورت تصريح به آن در اساسنامه( تصميم مجمع عمومي - ٤

   تصميم مجمع عمومي و رضايت شرکاي ضامن - ٥

به شرط تجويز اساسنامه به انحالل (از شرکاي ضامن  در صورت فوت يا محجوريت يکي - ٦

  ) شرکت در اين گونه موارد

  

  شرکت تعاوني 

نهضت تعاوني در اوايل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت و به تدريج به  : تاريخچه

  . عنوان يک فکر اجتماعي اصالح طلبانه در دنيا پذيرفته شد 

 تا ١٩٠ مشمول مقررات قانون تجارت از ماده هاي تعاوني در ابتدا شرکت:مقررات حاکم

اين قانون در سالهاي .  قانون شرکتهاي تعاوني به تصويب رسيد ١٣٥٠در سال .  بودند ١٩٤

 ، مالکيت تعاوني در کنار مالکيت ١٣٥٧پس از انقالب .  بطور جزئي اصالح شد ١٣٥٤ و ١٣٥٢

انون بخش تعاوني اقتصاد از  ق١٣٧٠خصوصي و دولتي در قانون اساسي وارد شد و در سال 

  . تصويب مجلس گذشت 

 شرکت مزبور مرکب از اشخاص حقيقي يا ،اي تعاونيت ه قانون شرک٢ طبق ماده :عريفت

حقوقي است که به منظور رفع نيازمنديهاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي از 

ون مصرح است تشکيل طريق خودياري متقابل و همکاري آنان موافق اصولي که در اين قان

 قانون بخش تعاوني اقتصاد تنها اشخاص حقيقي به عنوان عضو شرکت ٨در ماده . شود مي

  . تواند عضو شرکت تعاوني باشد پس شخص حقوقي نمي. تعاوني شناسايي شدند 

در قانون تجارت شرکت تعاوني شکل خاصي نداشت ولي در  : تشکيل شرکت تعاوني

.  قالب اين شرکت به شرکتهاي سهامي نزديک شد ١٣٧٠د سال قانون بخش تعاوني اقتصا

طبق اين قانون شرکت تعاوني لزومًا بايد تابعيت ايران را داشته و مطابق با مقررات قانون بخش 

  . تعاوني اقتصاد تشکيل شده و به ثبت برسد 

  . شرکت تعاوني در صورتي تاجر است که به امور تجارتي بپردازد 

  

  : اهداف بخش تعاون عبارت است از برخي از اهداف 

   ايجاد کار براي رسيدن به اشتغال کامل - ١

   قرار دادن وسايل کار در اختيار نيروي کار - ٢

   جلوگيري از تمرکز ثروت و تحقق عدالت اجتماعي - ٣

   جلوگيري از کارفرما شدن دولت - ٤

  برداري مستقيم از کار  بهره- ٥

   تورم  پيشگيري از انحصار ، احتکار و- ٦

   توسعه فرهنگ تعاون بين مردم - ٧
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عضو شرکت تعاوني بايد شخص حقيقي باشد و حداقل اعضاي يک  : اعضاي شرکت

هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط . شرکت تعاوني نبايد از هفت نفر کمتر باشند 

  . داراي يک رأي است 

شرکتهاي تعاوني براي اداره  قانون بخش تعاوني اقتصاد ، ٢٩طبق ماده  : ارکان شرکت

  . امور خود داراي مجمع عمومي ، هيأت مديره و بازرسي است 

در قانون تجارت شرکتهاي تعاوني به توليد و مصرف تقسيم  : اقسام شرکت تعاوني

ها ممکن است توليدي يا توزيعي باشند و اند ولي در قانون بخش تعاوني اقتصاد تعاونيشده

البته ممکن است شرکت تعاوني . اند سام تعاونيهاي توزيع قرار گرفتهتعاونيهاي مصرف از اق

  . چند منظوره باشد 

..... کند مانند کشاورزي ، شيالت ، دامداري و تعاوني توليد در امور توليدي فعاليت مي

تعاوني توزيع نياز مشاغل توليدي و يا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي 

  نمايد مانند تعاوني مسکن  ها تأمين ميور کاهش هزينه و قيمتو به منظ

هايي که موضوع هاي تعاوني با عضويت شرکتها و تعاوني اتحاديه:هاي تعاونياتحاديه

  .فعاليت آنها واحد است تشکيل شده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است 

  

ه کتاب حقوق تعاونيها ه بيشتر در خصوص شرکتهاي تعاوني مراجعه کنيد بعبراي مطال(

  ) . نوشته دکتر حسني از انتشارات سمت
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  ٣حقوق تجارت 

  اسناد تجاري  

  

  

برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و ( حقوق تجارت : منبع درس 

  . انتشارات سمت–دآتر ربيعا اسكيني )  چك 

  

  

  تعريف اسناد تجاري

مفهوم عام و اسناد دو این  حقوقدانها براي  وي در قانون تجارت تعريف نشدهاسناد تجار

  :ندخاص منظور داشته ا

اسناد تجاري به مفهوم عام به آليه اسنادي آه ميان تجار و در روابط تجاري مورد استفاده 

  .گيرند اطالق مي شود قرار مي

اسناد تجاري در معني خاص به اسنادي گفته مي شود آه قابل معامله بوده و معرف 

 .ن پول هستنداين اسناد جايگزي. طلبي با سررسيد آوتاه مدت به نفع دارنده آن مي باشند

 معامالت زيادي انجام مي دهند استفاده از پول براي آنها در معامالت مقدور و چون تجار

  .منطقي نيست و ايشان از اسناد تجاري بهره مي برند

  .تجار واسطه ميان توليد آننده و مصرف آننده آاال مي باشند

اشند آه شبيه برات اند اسنادي مي بي به معني خاص گفته برخي در تعريف اسناد تجار

 مي اطالقبوده و از مقررات برات پيروي مي آنند به همين جهت به آنها اسناد براتي هم 

  .شود

  

  :اسناد تجاري در مفهوم خاص 

   برات-١

  )سفته (  فته طلب -٢

   چك-٣

  

  ويژگي هاي مشترك برات ، فته طلب و چك

  .خت هستند هر سه سند وسيله پردا-١

  .محسوب نمي شود تا موجب برائت مديون گرددبدهی كار، پرداخت ن اسناد به طلبيدادن ا

  .ار هستند هر سه سند وسيله آسب اعتب-٢
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تاجر با دادن اسناد تجاري مدت دار و پذيرش آن از سوي فروشندگان آاال به واسطه اين 

  .اسناد آسب اعتبار مي نمايد

اسناد درج در خود اين  و ارزش آنها به مبلغي است آه  موضوع هر سه سند پول بوده-٣

  .شده است

  . اين سه سند معرف وجود طلبي به نفع دارنده اين اسناد مي باشند-٤

  . هر سه سند معموًال داراي عمر آوتاهي مي باشند-٥

قرائني در قانون تجارت وجود دارد آه اين . اسناد معموًال زير يك سال استسررسيد اين 

  .ويژگي را ثابت مي آند

  .داراي تمبر مالياتي هستندسه سند  هر -٦

صرف نظر از مبلغ ست ولي تمبر چك رات و سفته متناسب با مبلغ آنهامبلغ تمبر مالياتي ب

  .ثابت استآن 

الت آند در مقابل دارنده سند مسؤوليت دارد و  هر شخصي آه در اين سه سند دخ-٧

  .وليت از نوع تضامني استمسؤ

نيز  از برخي امتيازات اسناد رسمي  هر سه سند جزء اسناد عادي هستند ولي-٨

  .برخوردارند

  .از جمله اسناد رسمي نيستنداسناد تجاري 

صدور قرار تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي در صورتي آه مستند دعوي يكي 

  . استآنهااز اين سه سند باشد از امتيازات خاص 

اين روابط را روابط .  اصلي است از روابط اين اسناد روابطي ايجاد مي آنند آه مستقل-٩

  .سندي مي نامند

  

 اگر دو طرف بيعي را به انجام رسانند رابطه اصلي ايشان مشمول مقررات بيع است :مثال

ان ايشان به ولي اگر خريدار چكي در اختيار فروشنده گذاشته باشد يك رابطه سندي هم مي

  . اصلي بايد تفكيك شودهابطآيد آه از ر وجود مي

  

   قانونيمنابع

 به بعد قانون تجارت پيش بيني شده ٢٢٣عمده مقررات مربوط به اسناد تجاري از ماده 

  .نيز مي باشداست ولي چك داراي مقررات مستقل 

  

  برات

  . برات پيروي مي آنند پس ابتدا بايد برات مطالعه شودچون سفته و چك از مقررات

ررات برات به سفته و چك تسري داده  مقهمان قانون ٣١٤ و ماده قانون تجارت ٣٠٩در ماده 

  .شده است
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برات در ميان تجار ايراني استفاده نمي شود ولي براي آشنايي با مقررات سفته و چك بايد 

  .آردمطالعه را مقررات برات 

  

  تعريف برات

 ٢٢٣بر خالف سفته و چك در مورد برات تعريف قانوني وجود ندارد و اولين ماده يعني ماده 

  . به شرايط شكلي برات پرداخته استقانون تجارت

  

  .را تعريف مي آردآن برات قبل از پرداختن به مقررات  قانونگذار بايد :انتقاد

  

برات سندي است آه به موجب آن صادر آننده به ديگري دستور يا اذن مي دهد آه مبلغ 

  .د در سررسيد به دارنده سند بپردازمندرج در آن را

  

كار باشم براتي صادر و به شما مي دهم و شما با مراجعه به اگر من به شما بده: مثال

  .ثالثي آه برات به عهده او صادر شده مبلغ مندرج در آن را در سررسيد دريافت مي آنيد

  

  :افراد دخيل در برات

  صادر آننده برات -١

 دارنده برات -٢

 پرداخت آننده برات -٣

ر برات استفاده شده است مثل به دليل تشابه برات و حواله گاه از اصطالحات خاص حواله د

  .محاٌل عليه

  

  پيشينه برات

  .و سپس براي آن قانون وضع شده استبرات توسط تجار ابداع شده 

  برات چه نيازي از تجار را برطرف مي آرد؟در گذشته : ال سؤ

يكي از مشكالت تجار در گذشته جابجايي پول بوده است و نقل و انتقال پول : پاسخ

تجار را از حمل پول در مسافرت معاف مي استفاده از برات در گذشته  .خطرات زيادي داشت

  .برات در گذشته حواله پرداخت در محل محسوب مي شد .آرد

از فوايد استفاده از برات تبديل واحد پول به پول ديگر بود به همين جهت به آن ديگر يكي 

  .مي گفتند  ) Bill  of  exchange" (  حواله تبديل"

ي نيازهاي خود را برطرف سيستم بانكار به جاي استفاده از برات با مراجعه به امروزه تج

  .آنند مي

   وسيله آسب اعتبار-٢ وسيله پرداخت  -١امروزه برات دو نقش مهم ايفا مي آند 
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دا ميان تجار شكل گرفت و سپس دولتها براي اين سند قانون وضع تمقررات حاآم بر برات اب

 دچار ارت بين المللشورهاي مختلف استفاده از اين سند را در تجاختالف مقررات آ. آردند

  .براي برطرف آردن اين مشكل بايد مقررات فراملي تدوين مي شد .اشكال آرد

  . ژنو تهيه ديده شد١٩٣٠نواخت آردن مقررات برات آنوانسيون به منظور يك

ضو به تصويب نواخت آردن مقررات آشورهاي ع با هدف يك١٩٣١ورد چك آنوانسيون در م

  .رسيد

چون انگليس عضو آنوانسيون ژنو نشد تالشهايي براي هماهنگ آردن حقوق آشورهاي 

 وين آه محصول آار ١٩٨٨ مثل تهيه آنوانسيون به عمل آمدآنگلوساآسون با ساير آشورها 

  .  حقوق تجارت سازمان ملل متحد استآميسيون

س در مقام سكوت قانون تجارت، هاي مزبور نيست پ ايران عضو هيچ يك از آنوانسيون

 گيرد مقررات آنوانسيون ژنو يا قانون تجارت فرانسه نمي تواند به عنوان منبع مورد مراجعه قرار

  . استهر چند مطالعه آنها مفيد

  
  ماهيت حقوقي برات

با استفاده از اسناد تجاري روابطي ميان اشخاص ايجاد مي شود آه در پي شناخت 

  .يمماهيت حقوقي آنها هست

  
  برات داراي چه ماهيتي است؟

رسش نظريات متنوعي از سوي حقوقدان ها ارائه شده است آه مي توان در پاسخ به اين پ

  :آنها را به دو بخش تقسيم آرد

  نظريات آالسيك -١

 نظريات نوين -٢

 

   انتقال طلبنظريه

  . آندصادر آننده برات طلب خود را از براتگير به دارنده برات منتقل ميطبق اين نظريه 

  

  ظريهاشكال ن

ي آه براتكش پس از صدور در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت آن نيست در حال

  .تول اسبرات مسؤ

  .برات مسؤوليت تضامني وجود ندارددر انتقال طلب بر خالف 

 هنگام صدور برات ممكن است براتكش از براتگير طلبي نداشته خالف انتقال طلب دربر

رات حقوقي بيش از صادر آننده برات پيدا مي آند در حالي آه در انتقال طلب، دارنده ب. باشد

  .منتقل اليه حقوقي بيش از انتقال دهنده نمي يابد

  . انتقال طلب نيست ماهيت حقوقي برات: نتيجه 
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  نظريه تبديل تعهد

گير ليت براتتبديل تعهد واقع مي شود چون مسؤوبا صدور برات و قبول آن توسط براتگير يك 

  .متعهد مي گرددبرات در برابر صادر آننده از بين مي رود و به جاي آن براتگير در برابر دارنده 

  

  اشكال نظريه

صدور هنگام د سندي جايگزين تعهد اصلي نمي شود و ممكن است در هبرات تعصدور در 

  . تعهدي در آار نباشدبرات اساسًا

  .خالف براتوليت تضامني وجود ندارد بر در تبديل تعهد مسؤ

  .ماهيت حقوقي برات، تبديل تعهد نيست: نتيجه 

  

  نظريه حواله

  .می دهد تا وجه آن را از براتگير بگيردصادر آننده برات به دارنده برات حواله 

  

  اشكال نظريه

  .اثر آن انتقال دين مي باشدحواله قائم به دين است و 

  .اتبه چشم نمي خورد بر خالف بروليت تضامني مسؤدر حواله 

  .قرار نگيردبراتگير ت برات مورد قبول عليه شرط است ولي ممكن اسدر حواله رضاي محال 

له پذيرفته نشده حواله مانند برات قابل پشت نويسي نبوده و اصول حاآم بر برات در حوا

ده ولي حواله از عقود اسالمي است و ریشه مقررات برات از حقوق فرانسه اقتباس ش. است

  .در فقه دارد

  .حواله نيستماهيت حقوقي برات، : نتيجه

  

  نظريه نمايندگي ناقص

  .صادر آننده برات به براتگير نمايندگي مي دهد آه مبلغ برات را به دارنده سند بپردازد

  

  اشكال نظريه

  .ي در اين نظريه قابل توجيه نيستوجود تعهد صادر آننده مستقل از رابطه اصل

ور برات، قبول براتگير صدصحت فق باشند ولي در در نمايندگي ناقص بايد سه طرف موا

  .شرط نيست

  .نمايندگي روابط جايز ايجاد مي آند در حالي آه روابط براتي الزم و پايدارند

  .نمايندگي ناقص قابل انطباق نيستنظریه ماهيت حقوقي برات با  :نتيجه
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   نظريه ظاهر

  .ند استرنده برات ناشي از ظاهر این س داتعهدات براتي و حقوق

  

  اشكال نظريه

به اين حقيقت آه هر تعهد براتي داراي ماهيت حقوقي است توجه نشده در نظريه ظاهر 

  .است

  

  نظريه تعهد يك جانبه

  .طور يك جانبه در برابر دارنده برات تعهد مي آندصادر آننده برات ب

  

  اشكال نظريه

  .تعهد يك جانبه الزام آور نيست

  . با اين نظريه قابل توجيه نيستابر ساير دارندگان برات در برتعهد صادر آننده

  . ماهيت حقوقي برات تعهد يك جانبه نمي باشد: نتيجه

  

  نظریه ترکيبی

توانند ماهيت حقوقي برات را توجيه آنند به همين جهت نظريات اعمال حقوقي ساده نمي 

  .ترآيبي مطرح شده اند

  .وافق و يك ايقاعبرخي معتقدند ماهيت حقوقي برات مرآب است از يك ت

  

  اشکال نظریه

 و تعهد يك جانبه نپرداختهبه ماهيت قرارداد در آن اين ديدگاه نيز قابل پذيرش نيست چون 

  .داردمذکور را هم اشكال 

  

  نتيجه گيري آلي

بهتر است  برات را داراي د لذا ن ماهيت حقوقي برات را توجيه آنهيچ يك از نظريات نتوانسته

  .بدانيمبا مقررات خاص ماهيت حقوقي مستقل 

  

  صدور برات

 قانونگذار شرايط که با صدور برات برای دارنده آن ایجاد می شودبه واسطه امتيازات ويژه 

  .ين آرده استيع به طور دقيق ت رابراتصدور 

  

  



          ٣ رتحقوق تجا
---------------------  

 ٧ 

  :شرايط صدور برات

  شرايط شكلي -١

 شرايط ماهوي -٢

  

   اختياري -٢ الزامي  -١: شرايط شكلي

  

  . شرايط شكلي برات را بيان نموده است قانون تجارت٢٢٣ماده 

  

از نظر قانوني استفاده از برگه يا فرم خاصي براي صدور برات الزام آور نيست : برگه برات

در عرف تجاري استفاده  .استفاده مي شودچاپ آرده  وزارت دارايي ي آهولي عمًال از فرمهاي

  .استو الزامی از اين فرمها معمول 

  .ت دستنويس يا تايپي باشدمندرجات برات ممكن اس

  . شود يا ديگرينوشتهمندرجات برات ممكن است توسط خود صادر آننده 

  .برات بايد داراي تمبر مالياتي باشد

  

  ضمانت اجراي عدم الصاق تمبر مالياتي در برات چيست؟: السؤ

نظر دوم آن است آه . برخي معتقدند آه اين امر موجب بي اعتباري برات مي شود: پاسخ

 ولي صادرآننده مي باشددم الصاق تمبر مالياتي يك تخلف است و ضمانت اجراي آن جريمه ع

  . صادر شده استصحيحسند 

به عهده اولين شخص مالياتی اگر سند خارج از آشور صادر شده باشد تكليف الصاق تمبر 

  .ف داشته استست آه در ايران آن سند را در تصرا

  

الزم نيست آلمه . هيل در شناسايي سند مي شوداين قيد موجب تس: قيد آلمه برات
  .نوشته شده باشددر اين سند برات به صورت عنوان 

   

  . قانون تجارت پيش بيني شده است٢٢٦ در ماده ٢٢٣ضمانت اجراي ماده 

  
 آيا قيد آلمه برات از ٢٢٦ در ماده ٢٢٣ با توجه به عدم پيش بيني بند يك ماده :سؤال

  ياري؟شرايط الزامي است يا اخت

آه قيد آلمه برات در اين سند اختياري است ولي اين نظر با  آن است نظر مشهور: پاسخ

  .انتقاد مواجه است

نظر ديگر آن آه ضرورت قيد آلمه برات در اين سند بديهي بوده و لذا قانونگذار نيازي به 

اجرا پيش  چنان که برای فقدان مهر یا امضا نيز ضمانت تصريح ضمانت اجراي آن نديده است

  .بينی نشده است
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 منظور از تاريخ تحرير همان تاريخ صدور برات است آه معموًال با تاريخ تحرير :تاريخ تحرير

  .منطبق است

  . سال نوشته شود– ماه –در تاريخ تحرير بايد روز 

  

  :فايده تصريح تاريخ صدور برات

  تشخيص اهليت دار بودن صادر آننده برات -١

سته صادر شده باشد مي توان از روي تاريخ صدور اگر سند توسط تاجر ورشك -٢

 .سند پي به صحت و سقم آن برد

 .هاي قانوني است  رعايت برخي از مهلتتاريخ صدور برات مبداء -٣

 

 قيد تاريخ صدور به تمام حروف پيش بيني شده است هر چند قانون تجارت ٢٢٥طبق ماده 

  . اين ماده ضمانت اجرا ندارد

  .عث مي گردد آه اين سند برات شناخته نشودعدم قيد تاريخ صدور با

  

 آه در سررسيد وجه برات را از داندمي برات ر دارنده ي با تصريح به اسم براتگ:رياسم براتگ

  .دريافت آندچه آسي بايد 

 نوشته شود آه ير نوشته نشده با فرضي آه اسم شخصيحكم فرضي آه اسم براتگ

  .وجود ندارد يكسان است

ماهيت چنين سندي با سفته . ر درج آندينده نام خود را به عنوان براتگممكن است صادر آن

  .آند تفاوت نمي

  .صدور برات ممكن است به عهده يك يا چند شخص صورت گيرد

  .قابل قبول نيست... ر در برات الزم است و نوشتن سمت يا لقب و آنيه و يدرج اسم براتگ

  .د برات شناخته نشودر موجب مي شود آه سنيعدم رعايت ذآر نام براتگ

  

  . مبلغ برات ارزش آنرا مشخص مي آند:تعيين مبلغ برات

 مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود هر چند به رقم هم  قانون تجارت ٢٢٥طبق ماده 

  .نوشته شود بالمانع است

  . اعتبار رقم را در نوشتن مبلغ ثابت مي آندقانون تجارت ٢٢٥ذيل ماده 

ن تجارت اگر مبلغ دوبار نوشته شده باشد مبلغ به حروف معتبر است  و  قانو٢٢٥طبق ماده 

به اين ترتيب اگر مبلغ دوبار . ته شده باشد مبلغ آمتر معتبر استاگر هر دو بار به حروف نوش

  .شده باشد نيز مبلغ آمتر مالك استبه عدد نوشته 

  .الزم نيست برات به پول رايج آشور صادر شود
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 پولي آه در آن نوشته شده به عمل مي آيد مگر اينكه خالف مقررات پرداخت برات با نوع

  .ارزي باشد آه معادل ريالي آن پرداخت مي شود

  

قيد تاريخ  . تاريخ تأديه وجه برات همان سررسيد برات است:تاريخ تأديه وجه برات

  .سررسيد نيز ممكن است به حروف يا رقم باشد

  : تعيين گرددت به چهار صورت ممكن است قانون تجارت سررسيد برا٢٤١طبق ماده 

  روز معينبه  -١

   به وعده از روز معين-٢

  يت به رؤ-٣

  يت به وعده از رؤ-٤

تاريخ صدور آنرا به از ظرف يك سال يت دارنده برات بايد در برات به رؤيت و به وعده از رؤ

  .ر برساندييت براتگرؤ

  .اهد بودبرات درج نشود اين سند برات نخوسررسيد اگر تاريخ 

  

يت از رؤيت باشد و فردا به رؤ پنج روز پس مروز براتي صادر شود و سررسيد آناگر ا: مثال

  .برسد پنج روز از پس فردا شروع مي شود

  .روز سررسيد و روز پرداخت لزومًا بر هم منطبق نيستند

  

 ر باشد يا محلي ممكن است مكان پرداخت وجه برات همان اقامتگاه براتگ:مكان تأديه

  .ديگر

  .نوشتن آدرس غلط با ننوشتن مكان پرداخت تفاوتي ندارد

تي بانك، در چنين صور. ر به عنوان محل پرداخت برات نوشته مي شوديمعموًال بانك براتگ

  . محل تأديه است ولي بانك، محال عليه نيست

  .تصريح به مكان پرداخت فوايدي دارد آه از آن جمله تشخيص دادگاه صالح است

  

امل  صدور برات در وجه حبايد نام دارنده سند در برات درج شود لذا: رنده براتاسم دا

  .ممكن نيست بر خالف سفته و چك

اگر بخواهيم برات را در وجه حامل درآوريم مي توانيم آنرا در وجه خود صادر آرده و پشت آنرا 

  .در وجه حامل يا سفيد ظهر نويسي آنيم

  . اشخاص صحيح نيست...، لقب و در وجه سمتصدور برات 

قيد حواله آرد در برات ضرورت ندارد و اگر برات بحواله آرد دارنده صادر نشده باشد او مي 

  .تواند برات را ظهرنويسي و منتقل آند

  .عدم قيد نام دارنده برات موجب مي شود سند صادره برات شناخته نشود
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د آه در اين صورت بايد برات را مي توان در نسخ متعدد صادر نمو :شماره نسخه برات

  . درج شودها در آنره نسخشما

اگر برات در چند نسخه صادر شده و شماره نسخه نوشته نشده باشد سند مذآور برات 

  .شناخته نمي شود

  

  :فوايد صدور برات در نسخ متعدد

  قود شدن برخي از نسخه هاف در صورت م-١

   اخذ قبولي برات از طريق پست-٢

به هنگام ه صادر شده و روي تمام آنها قبولي نوشته شده باشد اگر برات در چند نسخ

ر در ازاي هر آدام از آنها مسؤول ير ارائه شود و اال براتگيبايد تمام نسخ به براتگپرداخت 

  .شناخته مي شود

  

صادر آننده مي تواند برات را با مهر يا امضاي خود صادر نمايد به مانند : امضاء يا مهر برات

صدور برات با چيزي جز امضا يا مهر  .خالف چك آه فقط با امضا صادر مي شودسفته و بر 

  .ممكن نيست

 قانون تجارت به ضمانت اجراي فقدان مهر يا امضاي صادر آننده اشاره نشده ٢٢٦در ماده 

ولي بديهي است تا وقتي سند مهر يا امضا نشود قابل استناد به شخص صادر آننده نيست و 

  .سنديتي ندارد

در صورتي آه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات «:  قانون تجارت٢٢٦ده ما

  .»راجعه به بروات تجاري نخواهد بود نباشد مشمول مقررات ٢٢٣ ماده ٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢

  

  .استتنظيم شده  خيلي سختگيرانه ٢٢٦ ماده :انتقاد

  

ست بلكه سند مزبور برات  قانون تجارت موجب بطالن سند ني٢٢٣عدم رعايت ماده : نكته

  .شناخته نمي شود

 آوردن صفت تجارتي مالت برواتي ذاتًا تجاري است و قانون تجارت معا٢ ماده ٨طبق بند 

  . زائد است٢٢٦براي برات در ماده 

ستور و حساب شخص ديگري صادر برات ممكن است به د« :  قانون تجارت ٢٢٧ماده 

  ».شود

  

  تغيير در مندرجات برات

 چنين تغييراتي آيا. ت دارنده اول يا دارندگان بعدي برات، مندرجات آنرا تغيير دهندممكن اس

  ؟قابل استناد است
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به نظر می رسد . انون تجارت ما پيش بيني نشده استتغيير در مندرجات برات در ق

آساني آه پيش از تغيير آنرا امضا آرده باشند تغيير در برابر آنها قابل استناد نيست ولي 

  .ني آه پس از تغيير آنرا امضاء يا مهر آرده باشند تغيير در برابر آنها قابل استناد استآسا

ير تاريخ از هجري شمسي به برخي تغييرات واقعًا تغيير محسوب نمي شوند مثل تغي

  .ميالدي

دهنده به اتهام ت باشد احتمال تعقيب آيفري تغييرنيير در مندرجات سند با سوءاگر تغي

  .دجعل وجود دار

  

  تكميل مندرجات برات

رويه علمي و نظر برخي . ممكن است برات ناقص صادر شده و توسط دارنده آامل شود

حقوقدانها آن است آه تسليم سند ناقص به معني دادن نمايندگي در تكميل برات به دارنده 

  .آن است

فيد دادن سند ناقص و سصرف  و رويه عملي محاآم به نظر مي رسد بر خالف نظر مشهور

  .امضاء به ديگري داللت بر اعطاي وآالت به گيرنده سند نمي آند

اگر سمت نمايندگي تكميل آننده برات احراز شود تكميل برات از سوي او براي صادر آننده 

  .ايجاد تعهد مي آند

  .اگر براتگير برات ناقص را قبول آند موضوع مشابه با مبحث قبل خواهد بود

  

  مندرجات اختياري برات

 در برات علي السويه باشد مثل نوشتن ها يا عدم درج آندرجاتي اختياري است آه درجمن

  .جهت صدور برات در متن اين سند توسط صادر آننده

  

  شرايط ماهوي صدور برات

  .براي صدور برات بايد عالوه بر شرايط شكلي، شرايط ماهوي نيز رعايت شود

  

  . برات داراي اراده سالم باشدصادر آننده برات بايد هنگام صدور: قصد و رضا

  

 اگر آسي امضاي صادر آننده را در برات جعل آند آيا جاعل مسؤول است يا آسي :سؤال

  آه امضاي او جعل شده است؟

د ص تعهد براتي ايجاد نمي آند هر چنچنين براتي براي هيچ آدام از اين دو شخ: پاسخ

  .جاعل قابل تعقيب آيفري است
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  .برات چون در امور مالي خود دخالت مي آند بايد داراي اهليت باشد صادر آننده : اهليت

  نويسي قرار بگيرد با اين آه برای فاقد اهليت صادر شود و مورد ظهراگر برات توسط شخص

  .صادر آننده تعهد ايجاد نمي آند ولي ظهر نويسان در برابر دارنده برات مسؤول مي باشند

  

البته اگر . مشروع باشد موجب بطالن اين سند است اگر جهت برات نا:جهت صدور برات

  .دارنده برات از چنين جهتي آگاه نباشد برات براي صادر آننده ايجاد تعهد مي آند

  

آننده، برات را صادر مي درمنظور از محل برات، وجهي است آه به اتكاي آن صا: محل برات

أمين شده باشد يا تا سر رسيد محل برات ممكن است در زمان صدور برات نزد براتگير ت. آند

  .ده شوديمحل به براتگير رسان

  

  . منبع محل متفاوت از خود محل است:نكته

  

 و ٢٩٠ماده . (  استتعبير کرده» مبلغ برات « و » وجه برات « قانونگذار از محل برات به 

  ) قانون تجارت٢٩١

  .صدور برات بدون محل اشكال ندارد

ين نشود براتگير پس از قبول برات و پرداخت آن به براتكش حل برات نزد براتگير تأماگر م

  .آند رجوع مي

 قانون ٢٩٠ماده ( .موجب بقاي مسؤوليت ايشان مي شودوجود محل نزد مسؤولين سند 

  )تجارت

  

 اگر براتكش محل برات را به براتگير رسانيده باشد آيا براتگير ملزم به قبول برات : سؤال

  است؟

لزامي ندارد چون ممكن است تمايلي به ايجاد تعهد براتي براي خود ر ايخير براتگ: پاسخ

  . نداشته باشد

اگر ذينفع برات خود صادر آننده باشد و محل را نزد براتگير تأمين نكرده باشد به نظر مي 

 زيرا پس از پرداخت بايد آنرا از درسد براتگير عليرغم قبول برات الزامي به پرداخت آن ندار

  . داردبراتكش مسترد

  

  يبرات سازش

در براتي است آه در زمان صدور فاقد محل است و صادر آننده قصد تأمين محل را 

  .صدور برات سازشي به لحاظ قانوني منعي ندارد .نزد براتگير نداردسررسيد 
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برات سازشي توسط آساني صادر مي شود آه وضع مالي خوبي ندارند و سازش ميان 

  .رت مي گيردصادر آننده و محال عليه صو

 قانون ٥٤١ ماده ٣اگر تاجري برات سازشي صادر آند و در نهايت ورشكست شود طبق بند 

  . تجارت اين ورشكستگي از اقسام ورشكستگي به تقصير خواهد بود

  .ممكن است صادر آننده برات سازشي  قابل تعقيب آيفري باشد

  

  شود؟ آيا محل برات با صدور سند به دارنده آن منتقل مي :سؤال

  .در کشورهای مختلف مقررات یکنواخت نيست و اختالف به چشم می خورد: پاسخ

  .  با صدور سند محل آن به دارنده منتقل مي شودبرخي از کشورهادر 

در گروهي از آشورها تئوري انتقال مالكيت محل پذيرفته نشده است و محل سند با وصول 

  .آن به دارنده منتقل مي گردد

 طلبكاران مقدم يي هستند آه دارنده سند تجارتي را بر ديگروه سوم آشورهاگر

  .شمارند مي

اند مگر در تئوري انتقال مالكيت محل را نپذيرفته کشورهایی می باشند که گروه چهارم 

  .صورت توافق طرفين سند

  .منتقل مي گرددآن در حقوق ايران محل سند با وصول آن به دارنده به نظر می رسد 

نها معتقدند با قبول برات توسط  براتگير، محل آن به دارنده برات منتقل مي برخي از حقوقدا

  .شود

، متعلق به براتكش است ولي پس از قبول و پيش ت قبل از وصولبه نظر مي رسد محل برا

  .از انقضاي مواعد حق استرداد آن را ندارد

ور برات قضاوت در خصوص تئوري انتقال مالكيت محل بايد بر اساس مقررات آشور محل صد

  .نمود

به براتگير مراجعه جهت دریافت وجه سند رسيد منتظر بماند و دارنده برات اختيار دارد تا سر

  .يش از سررسيد به براتگير مراجعه و واآنش او را ارزيابي آنديز مي تواند پآند و ن

  

  واآنش براتگير پيش از سررسيد

 قبول -١

 كولن -٢

  

  .آن در سر رسيد استد براتگير به پرداخت تعه قبول برات به معنی: قبول برات

  

  . قانون تجارت باشد٢٢٨شكل قبولي بايد مطابق ماده 

  

 )به بعد قانون تجارت٢٢٨ماده(
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قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر « :  قانون تجارت٢٢٨ماده 

رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد از در صورتي آه برات به وعده . شود مي

   ».يت حساب مي شودريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤاگر قبولي بدون تا. دش

  

  .قبول برات بطور شفاهي يا در سند جداگانه ايجاد تعهد براتي نمي آند

  

ممكن است به وسيله خود برات  ارائه .براي اخذ قبولي بايد برات به براتگير ارائه شود

  . گيردپست انجامبه وسيله دارنده يا وآيل او يا 

  

 در برای ابراز قبولی منطقي است به همين منظورپيش بيني يك فرصت معقول براي براتگير 

 حقوق ما چنين صراحتي وجود بيني شده است ولي در حقوق فرانسه ارائه ثانوي برات پيش

  . قانون تجارت مي توان ارائه ثانوي را استنباط آرد٢٣٥ از ماده ندارد با این حال

  

 ساعت از تاريخ ٢٤برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف « : ون تجارت قان٢٣٥ماده 

  ». ارائه قبول يا نكول شود

  

. اگر براتگير برگه برات را از براتكش بگيرد و آن را از بين ببرد مسؤوليت آيفري پيدا مي آند

  ) قانون مجازات اسالمي ٦٨٢ماده (

  

به براتگير براي گرفتن قبولي مقرون به اخذ قبولي اختياري است و ممكن است مراجعه 

  .صرفه نباشد

  

  :محدود مي شوددر اخذ قبولی در موارد زير اختيار دارنده برات 

  .قيد آند آه پس از مدتي برات به براتگير ارائه شوددر برات براتكش  -١

در برات به رؤيت هر زمان برات به براتگير ارائه شود سررسيد آن است و اخذ  -٢

 .ارد مگر در موارد استثناييعني ند میقبول

 . آندي اختيار دارنده برات را محدودبراتكش با قيد قبولي اجبار -٣

 .آندبراتكش اخذ قبولي را ممنوع  -٤

 

  .در برات به وعده از رؤيت نمي توان ارائه برات را به براتگير ممنوع آرد: نكته

  

دور، برات به يت بايد ظرف يكسال از تاريخ  ص رؤيت يا به وعده از رؤدر برات به -٥

  .رؤيت براتگير برسد
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  آيا براتگير ملزم به قبول برات است؟: سؤال

  .خير هر چند محل برات نزد او تأمين شده باشد: پاسخ

  

  . اشاره شده استعامل قانون تجارت به سه ٢٢٨در خصوص شكل قبولي در ماده 

  .اختياري استبرات قيد تاريخ در قبولي 

  .رسيد برات مي شوداز رؤيت موجب روشن شدن سراريخ قبولي در برات به وعده ت

 آنرا با تمام حروف توصيه اريخ قبولي در برات به وعده از رؤيت قانونگذار درجبه لحاظ اهميت ت

  .آرده است

هر عبارتي آه محال عليه در برات نوشته امضا يا مهر آند قبول « :  قانون تجارت٢٢٩ماده 

  .»....  عدم قبول باشد شعر برممحسوب است مگر اين آه عبارت 

  ) قانون تجارت٢٣٣ماده ( . مشروط در برات، نكول تلقي مي شودقبول 

در قبولي براتي آه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول آننده بايد ":  قانون تجارت٢٣٤ماده 

   ".تأديه شود تصريح به مكان تأديه ضروري است

  

  ون تجارت است؟ قان٢٣٣ استثناء بر ماده ٢٣٤ آيا ماده :سؤال

 آمده در حدي نيست آه تغيير مندرجات برات محسوب ٢٣٤ تغييري آه در ماده :پاسخ

  .شود

  

.  اگر براتگير جزئي از برات را قبول آرد يعني باقي آنرا نكول آرده و بر عكس:قبول جزئي

  ). قانون تجارت ٢٣٢ و ٢٢٩ماده (

مايد برات قبول  برات را امضا يا مهر ندر صورتي آه محال عليه بدون تحرير هيچ عبارتي... « 

  . »شده محسوب مي شود

  

 تجارت آمده است و آنهم ايجاد مسؤوليت  قانون٢٣٠ مهمترين اثر در ماده :آثار قبول برات

  .براي براتگير است

  ». قبول آننده حق نكول ندارد« :  قانون تجارت ٢٣١طبق ماده 

  .مي تواند نكول آندبه دارنده  يش از استرداد براتبراتگير پس از قبول و پ

  .وليت شانه خالي آند تواند با توسل به ايرادات از مسؤپس از قبول برات، براتگير نمي

به دليل مغایرت به ت براتگير به براتكش دانسته اند آه قبول برات را برخي اماره بر مديوني

  .قابل تأمل استمقررات 

مي تواند از براتكش بخواهد آه پس از اخذ قبولي  اگر دارنده برات از قبول آن مطمئن نباشد 

  .آنرا در اختيار وي قرار دهد
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  . براتگير تعهد نمي آند وجه برات را در سررسيد بپردازد و آنرا رد مي آند:نكول برات

ماده . ( ت آنرا نكول نمي آند بلكه از قبول برات امتناع مي آند معموًال براتگير به صراح-

  ) قانون تجارت ٢٩٣

  . قبولي مشروط نكول محسوب مي شود قانون تجارت٢٣٣ طبق ماده -

  . ورشكستگي يا فوت براتگير پيش از قبول برات، نكول محسوب مي شود-

  

  . تنها راه اثبات نكول، انجام تشريفات واخواست نكول و ارائه واخواستنامه نكول است:نكته

  

ها  پس از اعتراض نكول ظهرنويس« :  قانون تجارت٢٣٧ طبق ماده :فايده واخواست نكول

و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند و يا 

فورًا تأديه ) اگر باشد ( وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي 

  .»دننماي

  

  ) قانون تجارت ٢٤٠ و ٢٣٩ماده  ( قبول شخص ثالث

بايد در برای این کار  از نكول برات ممكن است شخص ثالث حاضر به قبول آن شود آه پس

  .وليت پرداخت برات را در سررسيد مي پذيردنكول امضا آند و به اين ترتيب مسؤاعتراضنامه 

  .يش از نكول برات مقدور نيستدخالت شخص ثالث پ

  

  ند؟ چرا ثالث با قبول برات براي خود تعهد ايجاد مي آ:سؤال

 اين منطق ٢٤٠ها شود ولي ماده   براتكش يا ظهر نويسمتوجهبايد نفع تعهد ثالث : پاسخ

  .را نپذيرفته است و با چنين وضعي هيچ ثالثي برات را قبول نخواهد آرد

  

بهتر بود مقرر مي شد دارنده برات پس از قبول ثالث حق رجوع به شخصي آه : پيشنهاد

  .دثالث از طرف او قبول نموده ندار

  .دارنده برات مي تواند قبول ثالث را نپذيرد

  
  نويسيظهر

  . قانون تجارت آمده است٢٤٨ تا ٢٤٥نويسي از ماده مقررات ظهر

  
در  به معني پشت و ظهرنويسي يعني پشت نويسي و  ظهر:نويسيتعريف ظهر

  .اصطالح يعني دارنده سند تجارتي با امضاي پشت آن، سند را به ديگري انتقال دهد

  ». آيد نويسي به عمل ميانتقال برات به وسيله ظهر« : ارت قانون تج٢٤٥ماده 

ويسي نيز انتقال سند ند تجارتي نيست و تنها آاربرد ظهرنويسي تنها راه انتقال سن ظهر-

  .تجارتي نيست



          ٣ رتحقوق تجا
---------------------  

 ١٧ 

  :نويسي آاربرد ظهر

   انتقال سند تجارتي -١

   دادن وآالت در وصول وجه سند تجارتي-٢

   تجارتي وثيقه گذاشتن سند-٣

  

نويسي نيست و با قبض و اقباض منتقل مي د در وجه حامل باشد نيازي به ظهراگر سن

  .شود

  .نويسي سند تجارتي الزم نيست در آن قيد حواله آرد وجود داشته باشدبراي قابليت ظهر

  

  :دو اصل مهم در ظهر نويسي وجود دارد

  ) قانون تجارت ٢٤٩ماده ( نويس با ديگر مسؤولين برات  تضامني ظهر اصل مسؤوليت-١

ا توسل به ايرادات از نويس نمي تواند بجه به ايرادات آه به موجب آن ظهر اصل عدم تو-٢

  .وليت آندخود رفع مسؤ

  

 آه به راحتي به هنويسي اين قابليت را به برات داد ظهر:نويسي به منظور انتقالظهر

  .ديگران منتقل شود

  .ي تواند برات را تنزيل آندنويسي مدارنده سند با استفاده از ظهر

نرخ تنزيل توسط بانك مرآزي اعالم مي گرديد و اآنون تنزيل اسناد تجارتي ميان خود تجار 

  .رايج است

  . قانون تجارت آمده است٢٤٦نويسي در ماده شرايط شكلي ظهر

ممكن است در . سي بايد به امضا ظهرنويس برسدنويظهر« :  قانون تجارت٢٤٦طبق ماده 

  ». ي تاريخ و اسم آسي آه برات به او انتقال داده مي شود قيد گرددنويسظهر

  .امضاي ظهرنويس از شرايط الزامي در ظهرنويسي است

د در پشت سند انجام گيرد هر چند برخي معتقدند امضاي روي سند ینويس با ظهرامضاي

  . بالمانع استباشدهم با نوشتن عبارتي آه حاآي از انتقال 

  

نويسي شده و ديگر جاي خالي نباشد تكليف ند به دفعات زياد ظهر اگر پشت س:سؤال

  چيست؟

 از  در حقوق فرانسه استفادهنين موضوعي پيش بيني نشده ولي در حقوق ما چ:پاسخ

  .برگه الونژ پيش بيني شده است

  

  . شرايط اختياري است نام منتقل اليه در ظهر نويسي ازقيد تاريخ و
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 -٢ در وجه شخص معين -١( به نام شخص معين   یا  امضاسفيد ظهرنويسي ممکن است

  . انجام شوددر وجه حامل یا )به حواله آرد شخص معين 

يسي شود براي انتقال نياز به نورت سفيد امضا يا در وجه حامل ظهر اگر برات به صو-

  .ا قبض و اقباض انتقال صورت مي گيرد ندارد و بنويسي مجددظهر

  . اختياري استدرج آن در ظهرنویسینويسي دارد ولي ريخ ظهر عليرغم فوايدي آه تا-

  

  :فوايد قيد تاريخ ظهرنويسي

   ظهرنويس تشخيص اهليت-١

   در ورشكستگي -٢

  نويسان تعيين ترتيب ظهر-٣

  

چون ظهرنويسي آه  ندارد ولي  فايده مشخص بودن ترتيب ظهرنويسان براي دارنده برات-

اگر وجه برات از ظهرنويسان ظهرنويسان ماقبل خود دارد وجه برات را پرداخته حق مراجعه به 

  .گرفته شود معلوم مي گردد آه آداميك از ايشان حق مراجعه به چه ظهرنويساني را دارد

  . ممكن است ظهرنويس مندرجات اختياري را در ظهرنويسي قيد آند-

  .به سند افزوده يا مندرجات آنرا تغيير دهد  ظهرنويس ممكن است شرطي-

  .خالف مقررات آمره نباشدکه درج شروطي در ظهر نويسي ممكن است  -

  . ترتيب در ظهر نويسي الزامي نيست رعايت-

  

آل سند ظهرنويسي مي شود ولي به هنگام ظهرنویسی  معموًال :ظهرنويسي جزئي

كليف چيست؟ به دليل اشكال هاي عملي آه بروز می اگر ظهرنويسي جزئي صورت گيرد ت

انسه و آنوانسيون ژنو ظهرنويسي جزئي باطل شناخته شده است ولي در  در حقوق فرکند

 قانون تجارت ٢٤٥برخي بطالن آنرا از ماده . مقررات ما به صراحت تعيين تكليف نشده است

  .استنباط مي نمايند

  

  .انتقال حقوق ناشي از سند استبه واسطه ظهرنویسی  منظور از انتقال سند تجارتي -

  .مي گرددآن د هم شامل حقوق مندرج در آن و هم تضمينات  حقوق ناشي از سن-

 دارنده سند داراي حقي بيش از ظهرنويس مي شود لذا ماهيت ظهرنويسي انتقال طلب -

  .يا ضمانت نيست

  

  :حدود مسؤوليت ظهرنويس

  مسؤول قبول برات است -١

  مسؤول پرداخت برات در سررسيد است -٢
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  .د تجارتي را حمايت مي آنداصل عدم توجه به ايرادات دارنده سن

 به صراحت در مقررات ما پيش بيني نشده است ولي رويه قضايي آنرا ل هر چند اين اص

  .پذيرفته است

  

  : بر اصل عدم توجه به ايراداتثنااست

   ايراد حجر-١

   ايراد جعل-٢

   ايراد شكلي-٣

   ايراد ناشي از روابط شخصي-٤

  .ت حمايت مي آندحسن ني به ايرادات از دارنده با اصل عدم توجه

  

  :ظهرنويسي براي دادن وآالت در وصول

 وآالت مي دهند تا وجه سند را وصول و به حساب ايشان واريز  معموًال تجار به ديگران-

  .بانك اين آار را براي تجار انجام مي دهد. دننماي

  .دادرا  مي توان به ديگري وآالت در وصول وجه سند  با ظهرنويسی-

ي از انتقال برات است مگر اين آه ظهر نويسي حاآ« :  قانون تجارت٢٤٧طبق ماده 

نشده ولي ظهرنويس وآالت در وصول را قيد نموده باشد آه در اين صورت انتقال برات واقع 

ي األقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جز دارنده برات حق وصول ولد

  ». صريح شده باشد در مواردي آه خالف اين در برات ت

  .قام ترديد اصل بر آن است آه ظهرنويسي براي انتقال بوده است در م-

  

  : وجه براتحقوق ناشي از وآالت در وصول

  حق وصول وجه سند -١

  حق اعتراض -٢

  حق اقامه دعوي -٣

  

 قانون تجارت تابع قانون مدني است آه گاه ايجاد ٢٤٧ وآالت در وصول جز در مورد ماده -

  .الت در نتيجه فوت يا حجر ظهرنويس پيش از وصول وجه سند مي آند مثل انفساخ وآاشكال

شمول ل در وصول وجه سند تجارتي را از  حقوقدانها در آثار خود تالش آرده اند تا وآي-

مقررات حقوق مدني خارج سازند مثًال برخي وآيل در وصول را قائم مقام تجارتي ظهرنويس 

  . پذيرش نيستاند آه قابل معرفي آرده
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اين نوع ظهرنويسي در عرف بانكداري رايج  :نويسي به منظور توثيق سند تجارتيظهر

  .است

الف  سند در قانون ما پيش بيني نشده است بر خیظهر نويسي به منظور وثيقه گذار

 .آنوانسيون ژنو و حقوق فرانسه

حت قانون مدني به وثيقه گذاشتن سند تجاري در قالب عقد رهن ممكن نبوده و به صرا

  .رهن دين و منفعت باطل است

 حقوقدانها تالش آرده اند وثيقه گذاشتن اسناد تجاري را از شمول مقررات عقد رهن خارج -

  .سازند

برخي از حقوقدانها معتقدند قانونگذار بايد به صراحت وثيقه گذاري اسناد تجارتي را 

  . استچنين کردهآرد چنانكه در شرآتهاي سهامي  بيني مي پيش

  

  ضمانت

اي به ضمانت اختصاص داده نشده است و فقط در ذيل  برات مبحث ويژهمربوط به در مقررات 

  . قانون تجارت به آن اشاره شده است٢٤٩ماده 

  .ولين برات است به عهده مي گيردانت شخصي تعهدي را آه به عهده مسؤدر ضم

  

  :اطراف ضمان

  )شخص ثالث( ضامن  -١

 )لين برات ويكي از مسؤ( مضمون عنه  -٢

 )دارنده برات( مضمون له  -٣

  

  :موضوع ضمانت در برات

  قبول برات -١

 پرداخت برات -٢

  

ضامن قبول برات، ضامن پرداخت آن نيست ولي ضامن پرداخت وجه برات ضامن قبول برات 

  .باشد نيز مي

  

ز قبول يا پرداخت برات آند آه دارنده ا  ضامن هنگامي در برات دخالت مي:آاربرد ضمانت

  .نباشدمطمئن 

  

  . دخالت ضامن در برات منحصر به مواردي آه در قانون تجارت آمده نيست-

  . دخالت ضامن موجب اعتبار بيشتر برات مي گردد-
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اگر ضامن روي برات را امضا . ضامن مي تواند با امضاي برات ضمانت آند: شكل ضمانت

يچ عبارتي امضاء دون نوشتن هآند شناسايي او ساده است ولي اگر ضامن پشت برات را ب

  .ا ظهرنويس اشتباه مي شودآند ب

  

از او را چگونه اگر ضامن پشت برات را بدون نوشتن هيچ عبارتي امضا آند  :سؤال

  ظهرنويس تشخيص دهيم؟

اصل بر . اشته باشيم يا خير بايد پاسخ دادبسته به اين آه از گردش برات اطالع د: پاسخ 

  . صورت مي گيرديظهرنويسآن است آه امضاي پشت برات به منظور 

مضمون عنه خود را مشخص آند و گاه فقط ضمانت مي آند بدون است  ضامن ممكن -

  .تصريح به مشخصات مضمون عنه آه در چنين صورتي تعيين مضمون عنه دشوار است

  آند فوايدي دارداگر ضامن در ضمانت تاريخ درجالبته .  تاريخ در ضمانت ضرورت ندارد درج-

  . ه در شناسايي مضمون عنه مي توان از تاريخ ضمانت استفاده آرد از جملآه

 ي تاريخ ضمانت آرده باشد بايد تاريخ ضمانت را تاريخ دخالت شخص اگر ضامن بدون درج-

  .دانست آه ضامن از او ضمانت نموده است

  

به نظر مي رسد ضمانت در سندي غير از برات براي ضامن : ضمانت در سند جداگانه

  . مطابق با مقررات حقوق مدني صحيح استعهد سندي نمي آند هر چند ضماناد تايج

  . ضمان عقد است و دخالت ضامن بايد مورد قبول مضمون له قرار گيرد-

  

  :اشخاصي آه مي توانند ضامن شوند

  اشخاص ثالث -١

 ولين براتمسؤ -٢

م براي ضمانت مسؤولين برات از يكديگر ابتدا عمل لغوي به نظر مي رسد ولي اگر بتواني

  .چنين ضمانتي فايده اي تصور آنيم بايد آنرا صحيح تلقي آرد

  

  :موضوع ضمانت

  قبول برات  -١

  پرداخت آل مبلغ برات-١پرداخت برات                -٢

   پرداخت جزئي از مبلغ برات-٢        

  

  . اگر ضامن بطور مطلق ضمانت آند ضمانت پرداخت آل مبلغ محسوب مي شود-

  .قانون تجارت ضامن با مضمون عنه داراي مسؤوليت تضامني است ٢٤٩ طبق ماده -
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ضامن حق دارد به تمام ايراداتي ت ضامن تبعي است و استقالل ندارد در نتيجه  مسؤولي-

  . به آنها استناد آنددر صورت رجوع دارنده سند به او مي توانستاستناد آند آه مضمون عنه 

ضم موجب است ولي در اسناد تجاري به ذمه  اثر عقد ضمان در قانون مدني نقل ذمه -

  .باشد  مي به ذمهذمه

  .ارد به مضمون عنه خود مراجعه آند اگر ضامن وجه برات را بپردازد حق د-

  . در اسناد تجارتي براي رجوع به مضمون عنه الزم نيست اذن در ضمان وجود داشته باشد-

  

  پرداخت برات

  . عمل مي آيد معموًال پرداخت برات توسط براتگير به-

  .رسيد به عمل مي آيد پرداخت برات در روز سر-

  ) قانون تجارت٢٧٩ماده . ( رسيد وجه آنرا از براتگير مطالبه آند دارنده برات بايد روز سر-

بايد به ) طلبكار( بر خالف مقررات حقوق مدني در حقوق اسناد تجارتي دارنده سند -

  . مراجعه آند)بدهكار (مسؤول سند

  

 قانون تجارت مقرر شده وجه برات بايد روز وعده مطالبه شود ٢٧٩هر چند در ماده  :سؤال

  ولي آيا دارنده برات مي تواند ديرتر به براتگير مراجعه آند؟

  

 قانون تجارت دارنده برات يكسال ٢٧٤ در برات به رؤيت و برات به وعده از رويت طبق ماده -

 دارنده برات ده روز فرصت  به روز معين است داراي سر رسيدمهلت دارد ولي در براتي آه

هرچه ديرتر رجوع آرده باشد از مهلت اعتراض او  شود  دارد و اگر با عدم پرداخت مواجهمراجعه

  ) قانون تجارت٢٨٠ماده . (شودآاسته مي 

 قانون تجارت وجه برات بايد روز وعده مطالبه شود ولي آيا دارنده برات مي ٢٧٩ طبق ماده -

دتر از سر رسيد به براتگير مراجعه آند؟ علي االصول خير مگر با موافقت براتگير و يا تواند زو

  . قانون تجارت٢٣٨مطابق با ماده 

رسيد ورشكست شود دارنده برات حق رجوع پيش از گر براتگير فوت شود يا پيش از سر ا-

  .موعد پيدا مي آند

  .البه شودد وجه برات بايد از ايشان مطر براتگير متعدد باش اگ-

 اگر برات نكول شده و شخص ثالث آنرا قبول آرده باشد در سر رسيد بايد به ثالث مراجعه -

  ) قانون تجارت٢٤٠ و ٢٣٩ماده . (آرد

 موجب برائت ذمه مسؤولين برات مي  صورتي آه مطابق با مقررات باشد پرداخت برات در-

  ) قانون تجارت٢٥٨ماده . ( شود

  .رنده قانوني موجب برائت مي گردد پرداخت وجه برات به دا-
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  . براتگير وظيفه اي در بررسي صحت امضاي ظهر نويسان ندارد-

ت بوده و موجب برائت توقيف شده باشد پرداخت از روي سوء ني اگر وجه سند نزد براتگير -

  .شود نمي

  . توقيف وجه برات در صورت صدور دستور مقامات قضايي معتبر است نه دستور براتكش-

 قانون ٢٥٦ماده . ( نيت براتگير استره بر سوء وجه برات زودتر از سر رسيد اما پرداخت-

  )تجارت

در اسناد . ده است قانون مدني استثناء وارد نمو٢٧٧ده  از قانون تجارت بر ما٢٦٩ماده  -

  .تجارتي محاآم نمي توانند به مسؤولين سند مهلت اضافي بدهند

  

  گم شدن برات

  :يكي از صورتهاي زير مفقود شده باشدممكن است برات در 

  پيش از قبول براتگير -١

 پس از قبول براتگير -٢

  .در هريك از دوحالت مذآور ممكن است برات تك نسخه يا نسخه ثاني داشته باشد

  

در صورت گم شدن براتي آه هنوز قبول نشده است صاحب آن « :  قانون تجارت٢٦١ماده

  ». ثاني يا ثالث يا رابع الخ تقاضا آندمي تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه 

  

اگر نسخه مفقود نسخه اي باشد آه قبولي در روي آن نوشته « : قانون تجارت ٢٦٢ماده 

هاي ديگر فقط به موجب امر محكمه پس از دادن ضامن  شده تقاضاي پرداخت از سوي  نسخه

  ».آيد به عمل مي

  

م آرده اعم از اين آه قبولي نوشته اگر شخصي آه برات را گ«  : قانون تجارت٢٦٣ماده 

. شده يا نشده باشد مي تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را با اجازه دادگاه تحصيل نمايد

ا به موجب پس از اثبات اين آه برات متعلق به او است مي تواند با دادن ضامن تأديه وجه آنر

  ». ه مطالبه آندامر محكم

  

د دارنده برات بايد نسبت به تگير بخشي از مبلغ برات را بپردازاگر برا:  جزئي براتتپرداخ

  ) قانون تجارت٢٦٨ماده . ( مانده اعتراض آندباقي

  

  . قانون تجارت بر خالف مقررات حقوق مدني است٢٦٨ حكم ماده -
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شود يا در دست  در صورت پرداخت جزئي برات، برگه برات به براتگير تحويل داده مي: سؤال

   مي ماند؟دارنده باقي

 چون دارنده مي خواهد نسبت به باقيمانده مبلغ اعتراض آند پس بايد برگه برات را :پاسخ

  .در اختيار داشته باشد

  
 قانون ٢٥٢ماده . ( آيد  پرداخت برات با همان نوع پولي آه در آن نوشته شده به عمل مي-

  )تجارت

 آه در آن معين شده به عمل پرداخت برات با نوع پولي« :  قانون تجارت٢٥٢ طبق ماده -

  ».آيد مي

اگر دارنده « طبق اين ماده .  قانون تجارت ديده مي شود٢٥٣ در ماده ٢٥٢ استثناي ماده -

برات به برات دهنده يا آسي آه برات را به او منتقل آرده است پولي غير از آن نوع آه در برات 

 از قبول و يا عدم تأديه اعتراض شود معين شده است بدهد و آن برات در نتيجه نكول يا امتناع

دارنده برات مي تواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را آه داده يا نوع پولي آه در 

برات معين شده مطالبه آند ولي از ساير مسؤولين وجه برات جز نوع پولي آه در برات معين 

  ». شده قابل مطالبه نيست

  

  ) قانون تجارت٢٧٣ تا ٢٧٠ماده  ( خص ثالثپرداخت ش

رسيد و انجام تشريفات واخواست ممكن است  صورت عدم پرداخت وجه برات در سردر -

  ) قانون تجارت٢٧٠ماده . (گرددآن شخص ثالثي حاضر به پرداخت 

  .عدم پرداخت از سوي براتگير ممكن نيستاحراز  پرداخت توسط شخص ثالث پيش از -

  ) قانون تجارت٢٧١ماده . ( ام دارنده برات مي شود شخص ثالث پس از پرداخت قائم مق-

 قانون تجارت قلمرو حقوق شخص ثالث را آه در ماده قبل آمده بود محدود مي ٢٧٢ ماده -

  .آند

 اگر ثالث تصريح نكند از طرف چه آسي پرداخت مي آند در مقرات ما تعيين تكليف نشده -

به حساب پرداخت او را استفاده آرده و  قانون تجارت ٢٧٣توان از وحدت مالك ماده  ولي مي

  .براتكش بگذاريم

  .دهد  پرداخت شخص ثالث در اسناد تجاري حتي بدون اذن به ثالث حق رجوع مي-

 اگر چند شخص ثالث حاضر به پرداخت وجه برات شوند پرداخت آسي پذيرفته است آه -

  )قانون تجارت ٢٧٣ماده . (  مي آند الذمهتأديه از طرف او عده زيادتري را بري

  

   چرا براتگير حاضر مي شود به عنوان ثالث وجه برات را بپردازد؟:سؤال

حق رجوع به تعداد پس از پرداخت  براي اين آه قائم مقام دارنده برات شود و :پاسخ

  .بيشتري را بيابد

  . پرداخت ثالث از جانب براتگير ممكن نيست-
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 برات خاتمه داده مي شود و مسؤولين  با پرداخت وجه برات به عمر:آثار پرداخت برات

  .برات در برابر دارنده آن بري مي شوند

البته تعهد .  اگر براتگير از محل اموال خود پرداخت آرده باشد حق رجوع به براتكش دارد-

  .براتكش در برابر براتگير تابع مقررات حقوق مدني است

هرنويسان ما قبل و براتكش را  اگر پرداخت از جانب ظهرنويس صورت گيرد حق رجوع به ظ-

  .دارد

 اگر براتكش برات را پرداخت آند و در صورتي آه محل برات را به براتگير رسانيده باشد حق -

  .داردمحل برات را استرداد 

  

   پروتست– واخواست –اعتراض 

» اعتراضنامه« يا » واخواستنامه«برگه اي آه به موجب آن واخواست صورت مي گيرد 

  .شود خوانده مي

  

  :اقسام واخواست

  واخواست عدم تأديه -١

 واخواست نكول -٢

  

به موجب رأي وحدت رويه  در سفته و چك نيز واخواست عدم تأديه آاربرد دارد هر چند -

  . شده استبانك جايگزين واخواستنامهدر خصوص چك گواهي نامه عدم پرداخت قضايي 

  . واخواست نكول اختصاص به برات دارد-

  :آيد اعتراض در موارد ذيل به عمل مي«انون تجارت  ق٢٩٣ طبق ماده -

   در مورد نكول-١

   در مورد امتناع از قبول يا نكول-٢

  » در مورد عدم تأديه -٣

  

  اعتراض نكول

شود  اي آه رسمًا تنظيم مي نامهنكول برات به موجب تصديق« تجارت  قانون٢٣٦ طبق ماده -

  »نكول) پروتست(تراض تصديقنامه مزبور موسوم است به اع. محقق گردد

  . اگر برات به رؤيت باشد اعتراض نكول در مورد آن بي معني است-

  . در برات به وعده از رؤيت اعتراض نكول ضروري است-

پس از «مطابق با اين ماده .  قانون تجارت آمده است٢٣٧فايده اعتراض نكول در ماده 

نده برات بايد ضامني براي تأديه وجه  و برات دهنده به تقاضاي داراعتراض نكول ظهرنويس ها 
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اگر (نامه و مخارج برات رجوعي  برات را به انضمام مخارج اعتراض آن در سر وعده بدهند يا وجه

  ».فورًا تأديه نمايند) باشد

رسيد صبر آرده و به جاي اعتراض نكول اقدام به واخواست  دارنده برات مي تواند تا سر-

  .عدم تأديه نمايد

  

  م تأديهاعتراض عد

پس از سر رسيد اگر برات پرداخت نشود دارنده برات بايد تشريفات واخواست را به انجام 

  .برساند تا به وسيله آن عدم پرداخت را ثابت آند

نه فوت محال عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي «:  قانون تجارت٢٨٢طبق ماده 

  ». د آرددارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواه

  . قانون تجارت مورد انتقاد حقوقدانها قرار گرفته است٢٨٢ماده 

  

بهتر بود دارنده برات در صورت فوت يا ورشكستگي براتگير از انجام تشريفات : پيشنهاد

  .واخواست معاف باشد

  

  آيا تنظيم اعتراضنامه حق دارنده سند تجارتي است يا تكليف اوست ؟: سؤال

  .دارنده سند شناخته شده است» حق« انون تجارت اعتراض  ق٢٨٣طبق ماده : پاسخ

  

 قانون تجارت نيز از ٢٨٣ به توضيحي آه قبًال داده شد بهتر بود دارنده برات در مورد ماده -

  .انجام تشريفات واخواست معاف مي گرديد 

اي نمي تواند از طرف دارنده برات جايگزين  هيچ  نوشته«:  قانن تجارت٢٩٥ طبق ماده -

  » راجع به مفقود شدن برات٢٦٣-٢٦٢-٢٦١عتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ا

  

  تشريفات واخواست

  

 قانون تجارت اعتراض بايد در اقامتگاه محال عليه انجام بگيرد ٢٩٣ طبق ماده:محل اعتراض

 اشخاصي اگر. و اگر ثالث برات را قبول آرده باشد در محل اقامت او بايد واخواست صورت گيرد

  .آيد براي پرداخت وجه برات تعيين شده باشند در محل اقامت ايشان اعتراض به عمل مي

  

در عمل .  قانون تجارت مندرجات اعتراض نامه ذآر شده است٢٩٤ماده  در :شكل اعتراض

  .اعتراضنامه به صورت فرم در اختيار دارنده برات يا سفته گذاشته مي شود
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امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده «  قانون تجارت ٢٨٠طبق ماده  :مهلت واخواست

  ». روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته اي آه اعتراض عدم تأديه ناميده مي شود معلوم گردد

  

بهتر است گفته . ده استاست نكول مهلتي در قانون تجارت نيامو در خصوص فرصت واخ-

  . داردوجودبراي دارنده رسيد اين فرصت شود تا سر

  . قانون تجارت در برات به رؤيت از فرداي رؤيت حساب مي شود٢٨٠ مهلت مقرر درماده -

  .گردد  قانون تجارت تمديد مي٢٨٠ در موارد استثنايي مهلت ده روز مندرج در ماده -

  

بيني آرده ولي در   قانون تجارت يك نسخه را پيش٢٩٣ماده  :سخ اعتراضنامهتعداد ن

  .مي شودعمل سه نسخه تنظيم 

  

  . اند  قانون تجارت تعيين تكليف آرده٢٩٦ و ٢٩٤ در اين خصوص ماده :نامهابالغ اعتراض

  

  .بهتر بود شيوه ابالغ تابع قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گرفت:پيشنهاد

  

  . براي اقامه دعوي عليه ظهرنويسان الزم نيست اعتراضنامه به ايشان ابالغ شود-

  

دفتر محكمه بايد آنها را توسط آاغذ «  قانون تجارت ٢٩٧ طبق ماده: ثبت اعتراض

  ». سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد

  

 براي استفاده از مزاياي برات دارنده برات به تكاليف قانوني خود عمل آند يعني ظرف -

  .مهلت قانوني واخواست آرده و ظرف مهلت قانوني اقامه دعوي آند

  

  :دارد عليه اشخاص زير اقامه دعوي آند دارنده برات حق -

  . براتگيري آه برات را قبول آرده است-١

  . برات دهنده -٢

  . ظهرنويسان-٣

  . ضامن هر يك از اشخاص مذآور -٤

 قانون تجارت يك تكليف بدون ضمانت اجرا براي دارنده برات پيش بيني شده ٢٨٤ در ماده -

  .است

 براتي آه به علت عدم تأديه اعتراض شده است دارنده«  قانون تجارت ٢٨٤ طبق ماده -

بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله 

  ». سفارشي دو قبضه به آسي آه برات را به او واگذار نموده اطالع دهد
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 روز از تاريخ ها نيز بايد در ظرف ده هر يك از ظهرنويس«  قانون تجارت ٢٨٥ طبق ماده -

  ». ظهرنويس سابق خود اطالع دهدبه دريافت اطالع نامه فوق آنرا به همان وسيله 

  

  : عبارتند ازراههاي وصول وجه برات اعتراض شده

  اقامه دعوي -١

 صدور برات رجوعي -٢

  

  اقامه دعوي

 براي استفاده از مسؤوليت تضامني دارنده برات بايد ظرف مهلت قانوني اقدام به -

در چنين صورتي دارنده برات مي تواند عليه تمام مسؤولين .  اقامه دعوي نمايدواخواست و

  .برات به نحو تضامن اقامه دعوي آند

 دارنده برات مي تواند بدون پرداخت خسارت احتمالي از دادگاه قرار تأمين خواسته گرفته و -

  )تجارت قانون ٢٩٢ماده . ( معادل وجه برات از اموال مسؤولين برات توقيف آند

  :مواردي آه بدون توديع خسارت احتمالي مي توان از دادگاه قرار تأمين خواسته گرفت

  .مستند دعوي سند رسمي باشد -١

 .خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد -٢

 .مستند دعوي اسناد تجارتي باشد -٣

 

قبل و  از پرداخت حق رجوع به ظهرنويسان ما اگر وجه برات از ظهرنويس مطالبه شود پس-

  .راتكش و ضامن آنها را داردب

ل برات نزد او تأمين شده آه در اين صورت از همان اتگير وجه برات را بپردازد، يا مح اگر بر-

محل پرداخت صورت مي گيرد و اگر محل تأمين نشده باشد پس از پرداخت براتگير به براتكش 

  .آند رجوع مي

ه براتگير نرسانده باشد حق رجوع به  اگر براتكش وجه برات را بپردازد و محل برات را ب-

  .آسي ندارد ولي اگر محل را به براتگير رسانده باشد مي تواند مسترد دارد

  .را دارد اگر ضامن وجه برات را بپردازد حق رجوع به مضمول عنه -

  

  ) قانون تجارت٣٠٤ تا ٢٩٨ماده (برات رجوعي 

ه دارنده برات اصلي پس از برات رجوعي براتي است آ« :  قانون تجارت٢٩٨طبق ماده 

اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا 

  ».ها صادر مي آند يكي از ظهرنويس

اگر دارنده برات مواعد قانوني را در مورد واخواست يا اقامه دعوي رعايت نكرده باشد ماده 

  .ي شود به بعد قانون تجارت اعمال م٢٨٩
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پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات «  قانون تجارت ٢٨٩طبق ماده 

ها بر يد  سابق خود در محكمه پذيرفته  ها و هم چنين دعوي هر يك از ظهرنويس به ظهرنويس

  ». نخواهد شد

اي ه پس از انقضاي مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويس«  قانون تجارت ٢٩٠طبق ماده 

شود مشروط بر اين آه برات دهنده ثابت نمايد در  برات بر عليه برات دهنده نيز پذيرفته نمي

سر وعده وجه برات را به محال عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به 

  .»محال عليه خواهد داشت 

راض و ابالغ اعتراض اگر پس از انقضاي موعدي آه براي اعت« قانون تجارت ٢٩١طبق ماده 

ها به طريق محاسبه يا  نامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات دهنده يا هر يك از ظهرنويس

عنوان ديگر وجهي را آه براي تأديه برات به محال عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات بر 

جه اقامه دعوي خالف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت آه بر عليه دريافت آننده و

  ». نمايد

 سال از تاريخ واخواست ٥اگر دارنده برات ظرف مواعد اقامه دعوي نكند مي تواند ظرف 

  ) قانون تجارت ٣١٨ماده . ( عليه آسي آه محل نزد اوست اقامه دعوي آند 

 قانون تجارت مي شود و اگر ٣١٨اگر دارنده برات مواعد را رعايت نكرده باشد مشمول ماده 

  . قانون تجارت مي گردد٣١٩ج سال هم اقدام نكرده باشد مشمول ماده ظرف پن

فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول  اگر وجه برات يا«  قانون تجارت ٣١٩طبق ماده 

مرور زمان پنج سال مطالبه آرد دارنده برات يافته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زمان 

  ». آه به ضرر او استفاده بالجهت آرده است مطالبه نمايداموال منقوله وجه آن را از آسي 

  

  برات و سيستم تعارض قوانين

در مورد برواتي آه در خارج ايران صادر شده شرايط « :  قانون تجارت٣٠٥طبق ماده 

تعهدات ( در هر قسمت از ساير تعهدات براتي . اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است

نيز آه در خارجه به وجود آمده تابع قوانين ) ت قبولي و غيره ناشي از ظهرنويسي ضمان

مملكتي است آه تعهد در آنجا وجود پيدا آرده است معذلك اگر شرايط اساسي برات مطابق 

قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد آساني آه در ايران 

اند آه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهداتي آرده اند حق استناد به اين ندر

  ». تعهدات آنها مطابق با قوانين خارجي نيست

  

اعتراض و بطور آلي هر اقدامي آه براي حفظ حقوق ناشيه «  قانون تجارت ٣٠٦طبق ماده 

ام از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود آه آن اقد

  .»بايد در آنجا بشود 
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  ) قانون تجارت٣٠٩ تا ٣٠٧ماده (  سفته - ه طلبفت

  .عمده مقررات برات در مورد سفته هم رعايت مي شود

  . قانون تجارت آمده است٣٠٧تعريف سفته در ماده 

در سفته بر خالف برات دو طرف داريم آه عبارتند از صادر آننده يا متعهد سفته و دارنده 

  .سفته

  

  :د هاي سفتهآاربر

  وسيله پرداخت -١

 وسيله آسب اعتبار -٢

 وسيله تضمين اجراي تعهدات -٣

  

  .در بازار ايران شايعترين آاربرد سفته مورد سوم است

  

  شكل سفته

 و ٣٠٧با در نظر گرفتن مواد .  قانون تجارت آمده است٣٠٨شرايط شكلي سفته در ماده 

  : شرايط سفته از قرار ذيل است٣٠٨

  ننده سفتهمهر يا امضاي صادر آ -١

 تاريخ صدور سفته -٢

 مبلغ سفته به حروف يا رقم -٣

 نام گيرنده سفته -٤

  .ممكن است سفته در وجه حامل صادر شود

  

  آيا شخص مي تواند سفته را به نفع خود صادر آند؟: سؤال

 در ابتدا به نظر مي رسد اين عمل بي معني است ولي چون در قانون منع نشده و :پاسخ

ات مي توان آنرا جايز شمرد و مورد استفاده آن در اشخاص حقوقي با با استفاده از مقررات بر

  .شعبات متعدد است

  

  تاريخ سر رسيد سفته -٥

  :تاريخ سفته ممكن است به يكي از دو شكل زير معين شود

  ) سال – ماه –روز (  موعد معين -١

   عند المطالبه-٢

شود مثل نوشتن جهت عالوه بر شرايط فوق ممكن است مندرجات اختياري در سفته وارد 

  .ن پرداخت سفته اصدور سفته در آن يا مك
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ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط شكلي سفته به صراحت در قانون تجارت نيامده است 

 قانون تجارت بايد اين شرايط را در ٣١٩ولي با استفاده از وحدت مالك مقررات برات و ماده 

  .صدور سفته الزامي و اساسي دانست

  

 قانون تجارت عمده مقررات برات به سفته هم تسري داده شده است مثل ٣٠٩طبق ماده 

  .....ظهرنويسي، گم شدن سند و 

  

  آيا معامالت مربوط به سفته ذاتًا تجارتي است؟ :سؤال

 ٣١٤ قانون تجارت معامالت برواتي را ذاتًا تجارتي دانسته و درمورد چك ماده ٢ ماده ٨بند 

راحت قانوني ه چك را تجارتي نمي داند ولي در مورد سفته صقانون تجارت معامالت مربوط ب

  . اختالفي استوجود نداشته و موضوع

تن يا غير تجارتي شناختن معامالت مربوط به سفته ماده يكي از مستندات در تجارتي دانس

  . قانون تجارت مي باشد٣١٨

  

  چك

ي شده ولي قوانين  پيش بين٣١٧ تا ٣١٠ مربوط به چك در قانون تجارت از ماده مقررات

 سند بايد مجموع اين اينجامع خاصي هم در مورد اين سند وجود دارد آه براي مطالعه 

  .ه شودمقررات مطالع

  

  :مقررات چك بر دو بخش است

   مقررات آيفري-١

   مقررات حقوقي -٢

  

  .در درس حقوق تجارت مقررات حقوقي چك مطالعه مي شود

  

ارسي به معني حواله مي دانند و عده اي آنرا در لغت برخي آنرا آلمه ف: تعريف چك

  .اي انگليسي شمرده اند آلمه

چك نوشته «  به موجب آن  آه قانون تجارت آمده است٣١٠تعريف اصطالحي چك در ماده 

اي است آه به موجب آن صادر آننده وجوهي را آه نزد محال عليه دارد آًال يا بعضًا مسترد يا 

  ». به ديگري واگذار مي نمايد

  

  .تعريف قانوني چك مورد انتقاد قرار گرفته است
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  :تفاوت چك با سفته و برات

  چك در حكم اسناد الزم األجراست بر خالف سفته و برات -١

چك مورد حمايت آيفري قانونگذار است بر خالف سفته و برات آه صرفًا حقوقي  -٢

 .هستند

 .مبلغ تمبر مالياتي چك برخالف سفته و برات ثابت است -٣

 .ف برات و سفته از جمله اسناد بانكي استچك برخال -٤

  
  :فوايد استفاده از چك

  وسيله پرداخت مطمئن -١

 جلوگيري از چاپ اسكناس -٢

 وسيله انتقال وجه از يك حساب به حساب ديگر -٣

 وسيله جمع آوري سرمايه در بانك -٤

 آاهش نقل و انتقال پول -٥

 وسيله آنترل مالياتي -٦

سيده است ولي ايران عضو اين  ژنو به تصويب ر١٩٣١در خصوص چك آنوانسيون 

  .آنوانسيون نيست

 يا همان چك تضمين ١٣٣٧چك داراي انواع مختلفي است مثل چك تضمين شده سال 

  .شده بانك ملي ايران

  : تعريف شده اند عبارتند ازدر قانون صدور چكآه اقسام چك 

  چك عادي -١

 چك تأييد شده -٢

 چك تضمين شده -٣

 چك مسافرتي -٤

شده در اختيار مشتريان خود ران اجازه داده شد چك تضمين  به بانك ملي اي٣٧در سال 

  .دو نوع چك تضمين شده در مقررات ما وجود دارددر وضع فعلي پس . دبگذار

 مثل ايران. چكهاي ديگري نيز در سيستم بانكي رايج استهاي تعريف شده  ه بر چكعالو

  .چك

  

  :شرايط شكلي چك

  .جارت نام برده شده است قانون ت٣١٢ و ٣١١شرايط صوري چك در ماده 

  

  . آه در عمل نوشته نمي شود محل صدور چك- ١

 نون تجارت ديده مي شود و آن معلوم شدن قا٣١٧ و ٣١٥چك در ماده صدور فايده درج محل 

  .مهلت مراجعه دارنده چك به بانك است



          ٣ رتحقوق تجا
---------------------  

 ٣٣ 

 و  دارنده به بانك بسته به محل صدور قانون تجارت مهلت مراجعه٣١٧ و ٣١٥ در مادتين

  .محل پرداخت سه حالت دارد

 قانون تجارت ٣١٥ضمانت اجراي عدم رعايت مواعد مراجعه دارنده چك به بانك در ماده 

  .نامبرده شده است

چك بهتر است دارنده چك ظرف پانزده روز از برگه با توجه به عدم درج محل صدور چك در 

  .تاريخ صدور چك به بانك مراجعه آند

  

   تاريخ صدور چك - ٢

  . بر خالف سفته و برات يك تاريخ بيشتر وجود ندارددر چك

سخ  قانون تجارت بطور ضمني ن٣١١ماده بر طبق مقررات اصالحي قانون صدور چك ذيل 

  .شده است

  

   امضاي صادر آننده چك-٣

  .چك ممكن است در وجه حامل صادر شود

  .صدور چك در وجه شخص معين يا بحواله آرد او تفاوتي ندارد

  .رود ده چك  قيد حواله آرد را را خط بزند نيز قابليت ظهرنويسي چك از بين نمياگر صادر آنن

 قانون تجارت چك به محض ارائه به بانك بايد پرداخت شود ولي اين ماده با ٣١٣طبق ماده 

سخ شده است و بانك در تاريخ مندرج در چك مكرر قانون صدور چك به طور ضمني ن ٣ماده 

  .ملزم به پرداخت آن است

  . قانون تجارت عمده مقررات برات به چك تسري داده شده است٣١٤در ماده 

است چك به مانند برات است ولي طبق رأي وحدت و قانون تجارت واخ٣١٤هر چند در ماده 

  .گواهي نامه عدم پرداخت بانك جايگزين واخواستنامه چك شده است ١٣٦٩سال رويه قضايي 

وجه چك را دريافت مي آند بايد ظهر آن را امضا يا آسي آه «  قانون تجارت ٣١٦طبق ماده 

  ». مهر نمايد اگر چه چك در در وجه حامل باشد

 قانون صدور چك دارنده چك عالوه بر امضاي ظهر چك بايد مشخصات خود را ١١طبق ماده 

  .نيز در پشت چك براي وصول وجهه آن از بانك بنويسد

  .از آنندبانك بايد هويت دريافت آننده وجه چك را احر

طبق مقررات آيفري تنها آسي مي تواند شكايت آند آه براي اولين بار به عنوان دارنده 

  .چك به بانك مراجعه آرده است

چك شكايت آند بايد دو در مقررات آيفري چك براي اين آه دارنده چك بتواند از صادر آننده 

 چك در قانون تجارت ندارد و  آه ارتباطي به مهلت مراجعه دارندهده را رعايت آنموعد شش ما

  .   اجراي آن متفاوت است ضمانت
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  ٤حقوق تجارت 
  

  ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
  
  

 دآتر ربيعا ، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته نوشتهآتاب حقوق تجارت: منبع درس 

  .اسكيني انتشارات سمت

  

طاعت مديون نسبت به پرداخت ديونش، موجب سرزنش و مجازات در گذشته عدم است  

  .شد وي مي

ه رسيد آه بايستي بين تاجر و ، انسان بدين نتيجتفبه تدريج آه روابط تجاري توسعه يا

ر ها ميان تجا آه نابساماني در دريافت و پرداخت چرا ر در اين مورد خاص تفاوت قايل شدتاجغير

  .شد سبب اختالل در نظام اقتصادي مي

 ند و اگر تاجري نتواند بدهي خود را بپردازدتوار به يكديگر وابسته هسروابط تجاري به طور زنجير

  . هيهاي ديگري نيز پرداخت نشودممكن است باعث شود بد

عدم پرداخت يك دين در روابط تجاري ممكن است باعث مختل شدن يك يا چند رابطه شود و 

  .الل در نظام اقتصادي گرددتحتي ممكن است در نهايت منجر به اخ

  .به همين جهت مقررات روابط تجاري و غير تجاري از هم جدا شد

راي تجار مقررات خاص و ، باند اي برخوردار بوده جاري از حساسيت ويژهبط تچون روا

  .اي تدوين شد سختگيرانه

  .شود انه و مجازاتها در تاريخ ديده ميي از اين مقررات سختگيریها نمونه

ير موجب شد و تاجري آه تقلب يا تقص ي آه به دليل بد اقبالي متوقف ميدر گذشته ميان تاجر

  .ش بود تفاوتي قائل نبودندوقفه در پرداختهاي

  .به تدريج در مقررات تجاري ميان دو گروه فوق الذآر تفاوت قائل شدند

  .شود تفكيك در حقوق ايران نيز ديده مياين 

  :شوند  حاضر تجار در دو حالت مجازات ميدر حال

  .ب تقصير شده باشنددر آار تجارت مرتک -١

 .در آار تجارت مرتكب تقلب شده باشند -٢

جر با مجازات د و حتي تاشو عيت اموال تاجر فروخته و بين طلبكاران تقسيم ميين وضدر ا

  .گردد آيفري نيز روبرو مي

، در اين حالت مجازات شد و از بد حادثه متوقف شده باشداما اگر تاجر مقصر يا متقلب نبا

  .نخواهد شد

  :انواع ورشكستگي

  .ورشكستگيهايي آه وصف مجرمانه دارند -١

 .وصف مجرمانه ندارندورشكستگيهايي آه  -٢
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  .د بدهيهاي خود را پرداخت آنند مجازات نخواهند شدنجاري آه نتوان غيرت:نكته

 داراي اصول مشترآي تمام کشورهاحقوق ورشكستگي از عرف تجاري گرفته شده و در 

  .است

  :به طور مثال 

  . تاجر ورشكسته حق دخالت در امور مالي خود را ندارد-١

  )اصل تساوي حقوق طلبكاران . ( ه داراي حقوق مساوي هستندورشكستطلبكاران تاجر 

  . تجارت ايران در باب ورشكستگي از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده استمقررات حقوق

 به ورشكستگي اختصاص دارد و اين مقررات از قانون تجارت ٤١٢قانون تجارت ايران از ماده 

  .اقتباس شده است) آد ناپلئون (  فرانسه ١٨٠٧

مهمترين بازنگري مربوط  .مقررات ورشكستگي در فرانسه بارها مورد بازنگري قرار گرفته است

  . است١٩٤٧به سال 

  :حقوق فرانسه  با دو ديدگاه تنظيم شده استمقررات ورشكستگي در 

  )آالسيك( ديدگاه سنتي  -١

 ديدگاه نوين -٢

  .شد يتخانه او مدر ديدگاه آالسيك ورشكستگي تاجر باعث حذف تاجر و تجار

اجر و هم به تدريج قانونگذار فرانسه به اين نتيجه رسيدآه با حذف يك هسته اقتصادي هم ت

  .شوند جامعه اقتصادي متضرر مي

در ديدگاه نوين به تاجر ورشكسته به عنوان يك بيمار توجه آردند و معتقد بودند بايستي به اين 

  .گرددجددًا به بازار اقتصاد برود تا مفرد بيمار آمك آرد و مشكالت تاجر را بر طرف نم

 در اين .د و اين دادگاه ها مختص دعاوي تجاري هستندندر فرانسه دادگاههاي تجاري وجود دار

 تا تلف به تجار ورشكسته آمك مي آننددادگاهها افراد متخصص حضور دارند آه از راههاي مخ

  : باز يابد مثًال از طريق راحيات اقتصادي خود

  بهرهاعطاي وامهاي آم  -

 معاف آردن از پرداخت ماليات -

 انحصاري آردن فعاليتهاي اقتصادي -

 آمكهاي بالعوض -

  اخراج تعدادي از آارگرانافزايش حقوق آارگران یا -

  : تجاري فرانسه به دعاوي ورشكستگينحوه رسيدگي دادگاههاي

  

   حل مشكل تاجر     مرحله اول

  تفكيك بين تاجر و تجارتخانه توسط دادگاه    مرحله دوم

  

ري آه در رأس تجارتخانه قرار دارد تاجر  اما تاجامکان ادامه کار را نداردتجارتخانه  : فرض اول

  .اي است اليق و شايسته

، بدون اينكه حكم به ورشكستگي تاجر اليق دهد رض دادگاه حكم به تصفيه اموال ميدر اين ف

  .بدهد
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 ٣

ر لياقت و شايستگي تجارت آردن را نه تجارتخانه توان ادامه آار را دارد و نه تاج: فرض دوم 

  .در اين فرض حكم به ورشكستگي آامل داده مي شود. دارد

ز محل آن شود و ا شود و اموال او تصفيه مي ، حكم ورشكستگي تاجر صادر ميدر اين حالت

  .شود بدهيهاي تاجر پرداخت مي

  

گرفت در  ر قرار ميوان اولين راه حل مد نظدر ديدگاه آالسيك ورشكستگي تاجر به عن: نكته 

  .حالي آه در ديدگاه نوين صدور حكم ورشكستگي آخرين راه حل است

  

قانونگذار ايران در تدوين مقررات ورشكستگي از آدام ديدگاه استفاده آرده است؟ : سئوال

  )ديدگاه آالسيك يا ديدگاه نوين (

ر حقوق ايران در حقوق فرانسه مقررات ورشكستگي توسعه يافته است در حالي آه د: پاسخ

قانونگذار ايران از ديدگاه سنتي و . مقررات ورشكستگي در زمره قوانين آم استفاده است

  .يك حقوق فرانسه استفاده آرده است که پاسخگوی نياز جامعه نيستآالس

  

شود بلكه شامل  شكستگي نه تنها شامل حال تجار ميدر حقوق فرانسه مقررات ور: نكته

  .شود قوق خصوصي نيز مياص حقوقي ححال آليه اشخ

  .وران و آشاورزان هم شده است تگي در فرانسه حتي شامل حال پيشهمقررات ورشكس

  .گيرد كستگي خيلي آم مورد توجه قرار ميورش در حاليكه در حقوق ايران مقررات

  

  :ورشكستگي در آشورهاي آنگلوساآسونمقررات 

  :اين مورد نكات زير قابل توجه استدر 

در مورد موضوعات مهم، قوانين مدون به ) آامن ال(ن ي آنگلوساآسودر سيستم حقوق -١

در آشور انگلستان در مورد ورشكستگي مقررات مدون به تصويب . رسد تصويب مي

  .رسيده است

در حقوق انگليس مقررات ورشكستگي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي متفاوت  -٢

جر و غير تاجر قايل  البته مقررات مربوط به اشخاص حقيقي تفاوتي بين تا.است

 .نيست

 

  :الملل ورشكستگي از نظر حقوق بين

در يكي از اين آشورها اگر تاجري در آشورهاي مختلف به تجارت بپردازد و : سئوال

، آيا اين شخص در تمامي آشورهايي آه در آنجا فعاليت اقتصادي داشته يا ورشكست شود

  ؟ا خيراموالي دارد ورشكسته محسوب مي شود ي

  :ر اين زمينه دو ديدگاه وجود داردد :پاسخ 

  نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي -١

 نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي -٢
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  نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي: ديدگاه اول 

دهد اين حكم شامل  ادگاهي حكم به ورشكستگي تاجري مي وقتي د،بر اساس اين نظريه

  .شود ل آليه طلبكارهاي تاجر هم ميل حاشود و نيز شام آليه دارايي تاجر مي

  .اين ديدگاه در عرصه عمل با اشكال روبروست و مورد پذيرش بسياري از آشورها نيست

  

  نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي: ديدگاه دوم 

نسبت به تاجر و اموال او و ، حكم ورشكستگي اگر تاجري در آشوري ورشكست شود

  .ر قابل اجراستطلبكاران در داخل مرزهاي آشو

  .رها مطابق نظريه دوم عمل مي آننداآثر آشو

  :ه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگيامتيازات نظري

وقتي حكم ورشكستگي صادر شود وارد مرحله تصفيه مي شويم و تصفيه بايستي زير  -١

ده حكم فقط در حوزه قضايي آننادر آننده حكم انجام بگيرد و دادگاه  صادرنظر دادگاه ص

  .تواند نظارت آند و نظارت در آشور ديگر قابل اعمال نيست  ميخود

تصفيه دارايي تاجر ورشكسته مرتبط با حقوق اموال است و دولتها در مورد اموال داخل  -٢

مرزهاي خود به ويژه اموال غير منقول همواره به دنبال اعمال قانون سرزميني خود 

 .دهند وال داخل آشور نمي را در مورد امهستند و اجازه اعمال قانون خارجي

  .آند  ورشكستگي اين مشكل را بر طرف مينظريه تعدد يا سرزميني بودن    

نين تر است چون طلبكاران بر اساس قوا كاران تاجر نيز نظريه تعدد مناسب براي طلب-٣

اي روبرو  هآنند در غير اين صورت با مشكل عديد و مقررات آشور خودشان عمل مي

  .شوند مي

  

، مقرراتي است آه توسط قانونگذار يك آشور  منظور از مقررات فراملي:فرامليمقررات 

المللي  ن آشورهاي مختلف و سازمانهاي بينخاص تدوين نشده است بلكه توسط نمايندگا

  .ده و آشورهاي مختلف به آن ملحق شدندين شده و به صورت آنوانسيون در آمتدو

  

  لی وجود دارد؟ آیا در مورد ورشکستگی مقررات فرام:سؤال

  .هایی صورت گرفته اما در عمل مقررات واحدی وجود ندارد  تالش:پاسخ

  

  :ورشکستگی در حقوق ایران

  تاریخچه

 به رسميت ١٣٠٤ و ١٣٠٣نهاد ورشکستگی در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت سال 

  .بلی شد در زمينه ورشکستگی جایگزین مقررات ق١٣١١البته بعدها قانون سال . شناخته شد

قبل از انقالب مشروطه، حل و فصل دعاوی منطبق با موازین فقهی و شرعی صورت 

  . گرفت می

  آیا در فقه نهادی مشابه با ورشکستگی داریم؟: سؤال

  .در فقه بحث اقالس شبيه به ورشکستگی است: جواب
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  .شود که قسمت عمده اموالش را از دست داده باشد مفلس به شخص بدون مالی گفته می

  :کند حاکم شرع با چهار شرط حکم افالس چنين شخصی را صادر می

  .بدهی چنين شخصی نزد حاکم ثابت شود -١

 .سررسيد دیون شخص رسيده باشد -٢

 .اموال بدهکار کفاف پرداخت دیونش را نکند -٣

  .طلبکاران از حاکم شرع تقاضای صدور حکم افالس را بنمایند -٤

  .گويند مي» لَّس  ُمَف« و صادر شده است به شخصي آه حكم افالس ا

  .اي موارد مشابه با مقررات ورشكستگي است مقررات افالس  در فقه در پاره

  .هم تاجر ورشكسته و هم مفلس حق دخالت در امور مالي خود را ندارند: براي مثال 

  . مقررات ورشكستگي مختص تجار شد،بعد از تصويب قانون تجارت

  ) ق. ه١٣٢٩قانون افالس سال . (  بودندر ابتدا مشمول قانون افالساشخاص غير تاج

  

  :سير قانون در اين مورد 

 قانون اعسار -ش . ه١٣١٠عسار و افالس مصوب سال  قانون ا-ق . ه١٣٢٩قانون افالس سال 

 ١٣١٣تاجر مشمول مقررات اعسار سال  در حال حاضر اشخاص غير-ش . ه١٣١٣سال 

  .هستند

   بدهكار اشخاص

  ررات قانون تجارتمشمول مق: اگر تاجر باشند  -١

 مشمول مقررات اعسار: اگر غير تاجر باشند  -٢

  .وانند دادخواست اعسار بدهند آه آسبه جزء باشندت فقط بازرگاناني مي : نكته

  

  :نحوه شناسايي آسبه جزء

آنندگان و نظاير آنها آه ميزان فروش ساالنه آنان از مبلغ يكصد وران، توليد آسبه، پيشه -١

  .دميليون ريال تجاور نكن

 آه مبلغ دريافتي آنها در قبال خدمات ارائه شده در ارائه دهندگان خدمات در هرزمينه -٢

 . لغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نكندسال از مب

  :١٣١٣ قانون اعسار مصوب ٣٣ماده 

 و بازرگانان مدعي .شود ته نمي از بازرگانان به استثناي آسبه جزء دادخواست اعسار پذيرف

  .ندر قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بده براباعسار مكلفند

  . در حال حاضر در مقررات ما چيزي به عنوان افالس وجود ندارد:نكته

 در دادگاه ثابت شود عدم توانايي او در پرداخت ديونتاجر دادخواست اعسار داد و اگر غير

  .شود دهد و شخص معسر شناخته مي ر ميدادگاه حكم به اعسا

  

  :و اعسارتفاوتهاي ورشكستگي 

 تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي حق دخالت در امور مالي خود را ندارد اما -١

  .مورد معسر وجود ندارد در در مقررات اعسار چنين ممنوعيتي 
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تواند عليه معسر بطور انفرادي اقامه دعوا آند اما در   در دعواي اعسار هر طلبكار مي-٢

ن عليه تاجر حقوق طلبكاران دعواي انفرادي طلبكاراورشكستگي با توجه به اصل تساوي 

  .شود ورشكسته پذيرفته نمي

  . حكم ورشكستگي مطلق است اما حكم اعسار جنبه نسبي دارد -٣

   چرا اشخاص دادخواست اعسار مي دهند ؟ :سئوال

  معافيت پرداخت از هزينه دادرسي -١

 )الي  قانون نحوه اجراي محكوميتهاي م٢ماده ( رهايي از بازداشت  -٢

 

  سير تاريخي مقررات مربوط به ورشكستگي

  .١٣١٨قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي : ١٣١١قانون سال  : ١٣٠٤ و ١٣٠٣قانون سال 

همچنين . شود شود، قانون اداره تصفيه اعمال مي ر نقاطي آه اداره تصفيه تشكيل ميد: نكته

چون در زمينه . دشو ن نمي عضو ناظر توسط دادگاه تعييدر نقاط مذآور مدير تصفيه و

هاي زيادي وجود ندارد ادارات تصفيه امور ورشكستگي توسعه نيافتند و  ورشكستگي پرونده

  . فقط در چند شهر بزرگ وجود دارند

  .شود در نقاطي آه اداره تصفيه ندارند، قانون تجارت اعمال مي

  

د ورشكستگي دو منطقي نيست آه در يك آشور در خصوص يك موضوع واحد مانن : انتقاد

  .وع مقررات مختلف وجود داشته باشدن

  

  .ن مقررات ورشكستگي در سراسر آشوريكنواخت آرد: پيشنهاد 

  

چون اآثر نقاط آشور تابع قانون تجارت در خصوص موضوع ورشكستگي هستند اين قانون مورد 

  .شود  قانون اداره تصفيه نيز اشاره ميمطالعه خواهد گرفت و در آنار آن به

ه وجوهي ورشكستگي تاجر يا شرآت تجاري در نتيجه توقف از تأدي « : قانون تجارت٤١٢ده ما

حكم ورشكستگي تاجري را آه حين الفوت در حال توقف . شود آه بر عهده اوست حاصل مي

   ».توان صادر نمود ه تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميبود

  :٤١٢ر حكم ورشكستگي بر اساس ماده شرايط صدو

  ودنتاجر ب -١

 متوقف بودن -٢

  

  تاجر بودن: شرط اول 

  ؟آمده است»  تاجر يا شرآت تجارتي « قانون تجارت عبارت ٤١٢چرا در ماده : سئوال 

«  و به منظور رفع شبه عبارت در خصوص تاجر متوفي صحبت آرده چون ذيل ماده -١: پاسخ 

  .آمده است » يا شرآت تجارتي 

عبارت مذآور آمده تا . شخاص حقيقي استا ورشكستگي مختص اآشوره چون در برخي -٢

  .داند  را شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مينشان دهد اين ماده ورشكستگي
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  ؟آند چگونه تاجر بودن شخص را احراز ميداداگاه : سئوال 

ا انجام معامالت ، تاجر آسي است آه شغل معمولي خود ر قانون تجارت١طبق ماده  :پاسخ 

  .تجارتي قرار دهد

دليل بر تاجر بودن شخص ....  نام در دفاتر ثبت تجارتي و يا داشتن دفاتر تجارتي و صرف ثبت

  .نيست

 ٢مندرج در ماده دادگاه بايستي احراز آند آه شغل معمولي شخص يكي از مشاغل تجاري 

  .قانون تجارت است

  

 ولي اردال حاضر ديگر فعاليت تجاري نداگر آسي قبًال به آار تجاري پرداخته و در ح: سئوال 

 حكم ورشكستگي را از توان تقاضاي صدور ط به زمان تاجر بودن باشد آيا مييهاي او مربوهبد

  ؟دادگاه نمود؟ در اين مورد تکليف دادگاه چيست

توان اين اشخاص را ورشكست محسوب نمود چون در غير اين صورت از لحاظ  مي: پاسخ 

  .عملي مشكالت زيادي ايجاد خواهد شد

  

مشمول حكم ورشكستگي قرار ، مايندگي و وآالت ديگري تجارت آندسي به ناگر آ : نكته

  . بلكه ورشكستگي براي موآل استدگير نمي

اما در قانون امور . شوند ت ندارند بنابراين ورشكست هم نمياشخاص محجور حق تجار

  .توانند با اجازه قيم يا ولي خود به امر تجارت اشتغال ورزند حجورين مميز ميحسبي م

  

  توان حكم ورشكستگي محجور مميز را صادر آرد ؟ آيا در صورت تجارت محجور، مي: سئوال 

  .صدور حكم ورشكستگي در اين مورد امكانپذير است : پاسخ 

  

  حكم ورشكستگي زنده بودن تاجر هم شرط است ؟آيا براي صدور : سئوال 

 الفوت در حال توقف حكم ورشكستگي تاجري را آه حين...  « ٤١٢قسمت دوم ماده  :پاسخ 

  ». توان صادر نمود ه تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميبود

  .بنابراين مرگ مانع صدور حكم ورشكستگي نيست

  

ورشكستگي آند و شش ماه بعد طلبكاران دادخواست   فوت مي١/١/١٣٨٤تاجري در : مثال 

اريخ فوت سپري  ماه از ت١٤رسد در اين صورت   ماه نوبت رسيدگي مي٨د و بعد از دهن مي

  تواند حكم ورشكستگي صادر آند ؟ شده است، آيا دادگاه مي

  .ن طلبكار به موقع اقدام آرده استتواند چو  مهيا بودن ساير شرايط دادگاه ميدر صورت

  

  :رانسه در مورد مثال راه حل حقوق ف

خ فوت ظرف يكسال از تاري«  آه  اصالح آرده استقانون فرانسه مقررات خود را بدين صورت

  »توان تقاضاي صدور حكم ورشكستگي نمود  مي

  .در حقوق ايران هم مي توان از اين شيوه استفاده نمود
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اي  دور حكم ورشكستگي متوفي چه فايده قانون امور حسبي ص٢٧٤با وجود ماده  : سئوال

  دارد؟

 صدور حكم ورشكستگي آثاري به دنبال دارد آه صرف تصفيه ترآه متوفي مطابق با: پاسخ

رتي در صو. رسند آند و طلبكارها به هدف خود نمي  ورشكستگي اين آثار را تأمين نميمقررات

   :د تقاضاي صدور حكم ورشكستگي دهندتوانن آه تاجر فوت شد اين افراد مي

  طلبكاران -١

 ورثه -٢

 دادستان -٣

 

  توان ورشكسته اعالم آرد يا خير ؟ شرآتهاي دولتي را مي: سئوال 

  .رآتهاي دولتي را ورشكست اعالم نمود، نمي توان شخير :پاسخ 

  

  :داليل 

  .دهند  و اين خدمات تعطيل بردار نيستند تهاي دولتي خدمات عمومي ارائه ميشرآ -١

 متوقف  شرآتهاي دولتي از حمايت دولت برخوردارند و در صورتي آه در پرداخت ديون خود-٢

  .آند شوند دولت به آنها آمك مي

  

اعم از ، گيرند ، مشمول مقررات ورشكستگي قرار نميتجاريغيرمؤسسات و تشكيالت : نكته 

  .سات آسب سود و منفعت باشد يا خيرساينكه هدف از تشكيل اين مؤ

  

 قانون تجارت قرار ٢٠اگر شرآتي تشكيل شود ولي در قالب شرآتهاي موضوع ماده : سئوال 

  ؟ان آن شرآت را ورشكسته اعالم آردتو نگيرد آيا مي

  .شوند اصطالحًا شرآتهاي عملي ناميده مي، ه شرآتهااين گون: پاسخ 

هر شرآت ايراني آه فعًال وجود داشته يا در آينده تشكيل شود و با «  قانون تجارت ٢٢٠ماده 

اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شرآتهاي مذآور در اين قانون در نياورد و 

 و احكام راجع ه شرآت تضامني محسوب شدمطابق مقررات مربوط به آن شرآت عمل ننمايد

  ». گردد ت هاي تضامني در مورد آن اجرا ميبه شرآ

  .توان آن را ورشكست اعالم نمود شود مي نابراين چون شرآت تضامني تلقي ميب

  .اي با ثبت آن ندارد حقوقي شرآت مالزمهبوجود آمدن شخصيت 

  

  ؟ستگي آن را صادر نمودان حكم ورشكتو اگر شرآت منحل شده باشد  مي: سئوال 

شود و  ز بين رفتن شخصيت حقوقي شرآت نميانحالل شرآتهاي تجاري باعث ا: پاسخ 

  .شرآت تا زمان ختم تصفيه داراي شخصيت حقوقي است

توان تقاضاي صدور حكم ورشكستگي  ، شرآت متوقف شود ميبنابراين اگر در مرحله تصفيه

  .آن را نمود
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توان  ه آن نيز خاتمه پيدا آرده را نميآه منحل شده و تصفيحكم ورشكستگي شرآتي : نكته 

  .صادر آرد

  .قيقي قابل تسري به اين مورد نيستت اشخاص ح در مورد فو٤١٢حكم ماده 

ورشكستگي شرآاء بر و مديران و تأثير کا تأثير ورشكستگي شرآت در ورشكستگي شر

  :ورشكستگي شرآت

  : مديران تأثير ورشكستگي شرآت در ورشكستگي شرآاء و

به دليل استقالل دارايي و شخصيت شرآت از شرآا و مديران ورشكستگي هيچ يك از ايشان 

  .مالزمه با ورشكستگي ديگران ندارد

  

توان  شوند بنابراين نمي ، تاجر محسوب نميدر حقوق ايران مديران شرآتهاي تجاري: نكته 

  .حكم ورشكستگي مديران را صادر نمود

در صورتي آه شرآت ورشكسته  « ١٣٤٧سال تجارت مصوب قانون حی اصال اليحه ١٤٣ماده 

ن آافي نيست دادگاه شود يا پس از انحالل معلوم شود آه دارايي شرآت براي تأديه ديو

تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مدير عاملي را آه ورشكستگي  صالحيتدار مي

از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردًا يا شرآت يا آافي نبودن دارايي شرآت به نحوي 

متضامنًا به تأديه آن قسمت از ديوني آه پرداخت آن از دارايي شرآت ممكن نيست محكوم 

  ». نمايد

  

  :ورشكستگي شرآاء بر ورشكستگي شرآتتأثير 

  .ورشكستگي شرآاء تأثيري  در ورشكستگي شرآت نخواهد داشت

  :مايه و شرآت اشخاص تفاوت قائل شدي سردر اين زمينه بايستي بين شرآتها

سهام خود را  اگر شرآت ورشكست شود سهامدار فقط مبلغ اسمي در شرآتهاي سرمايه

  .به ساير اموال سهامدار را ندارنددهد و طلبكاران حق مراجعه  از دست مي

 و نيز گي سهامدار تأثيري بر شرآت نداردبنابراين در شرآتهاي سرمايه ورشكست

  . شرآت تأثيري بر سهامدار نداردورشكستگي

«  قانون تجارت ١٢٨، مانند شرآت تضامني با توجه به ماده در شرآتهاي اشخاص

ورشكستگي شرآت مالزمه قانوني با ورشكستگي شرآاء و ورشكستگي بعضي از شرآاء 

  .»مالزمه قانوني با ورشكستگي شرآت ندارد 

گردد اما باعث  نحالل شرآت مي حد اآثر منجر به اورشكستگي شرآاي شرآت تضامني

  .ورشكستگي شرآت تضامني نخواهد شد

، مختلط يا نسبي اموال در صورت ورشكستگي شرآتهاي تضامني«  قانون تجارت ٤٣٩ماده 

شخصي شرآاي ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي آنها نيز در ضمن 

  ». ادر شده باشدحكم جداگانه اي صحكم ورشكستگي شرآت يا به موجب 

رد اشاره باعث  ورشكستگي شرآتهاي مو٤٣٩برخي از حقوقدانان معتقدند با استناد به ماده 

  :تدالل به داليل ذيل پذيرفته نيستشود اما اين اس ورشكستگي شرآاء مي
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 ، ورشكستگي شرآت مالزمه با ورشكستگي شرآاء نداردنون تجارت قا١٢٨طبق ماده  -١

  . شوند اء ضامن، تاجر تلقي نميو اصوًال در حقوق ما شرآ

، آسي آه متوقف است شرآت است نكه شريك ضامن را تاجر تلقي آنيمبر فرض اي -٢

 .نه شريك ضامن

است و دادگاه   دادگاه محل اقامت تاجر،محكمه صالح براي صدور حكم ورشكستگي -٣

صادر آننده حكم ورشكستگي شرآت صالحيت رسيدگي به ورشكستگي شريك را 

 .ندارد

توان در يك دادخواست دو   اقامت شريك و شرآت يكي باشد نميرض اينكه محلبر ف -٤

 . خواسته غير مرتبط را مطرح آنيم

عمًال امكان صدور حكم ورشكستگي شريك ضامن در ضمن صدور حكم ورشكستگي : نتيجه 

  .شرآت وجود ندارد

  

  ؟شود  ورشكست شوند آيا شرآت ورشكست مياگر همه شرآاء: سئوال 

  .شود ير، حداآثر باعث انحالل شرآت ميخ: پاسخ 

  

  توقف از پرداخت ديون : شرط دوم براي صدور حكم ورشكستگي 

 پولي همف پول نيست بلكه شامل تعهدات غير صر٤١٢در ماده » وجوه « منظور از لفظ : نكته 

  .مي شود

  

  :تعريف توقف 

  صرف عدم پرداخت دين: ديدگاه اول 

  قعي از پرداخت دينعجز و ناتواني وا: ديدگاه دوم 

  

دانند در اين ديدگاه دليل عدم پرداخت  برخي صرف عدم پرداخت دين را توقف مي: ديدگاه اول 

  . مهم نيست

صرف عدم پرداخت دين باعث توقف نيست بلكه تاجري متوقف است آه از : ديدگاه دوم 

  .پرداخت ديونش عاجر باشد

  

 عاجر باشد يا اين ناتواني شد از پرداخت ديونآيا تاجر در زمان ارائه دادخواست باي: سئوال 

  ؟ زمان صدور حكم ادامه داشته باشدبايستي تا

برخي معتقدند ناتواني از پرداخت ديون بايستي در زمان ارائه دادخواست : پاسخ 

  .مان صدور حكم استمرار داشته باشدورشكستگي موجود باشد و تا ز
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  :داليل طرفداران ديدگاه اول 

علت توقف توسط دادگاه مستلزم تحقيقات پيچيده است و اين با اصل جستجوي  -١

  .دگي به دعاوي تجاري در تناقض استسرعت در رسي

 دليل توقف ،دهد آه صرف عدم پرداخت  قانون تجارت نشان مي٤١٣وز ماده  ر٣مهلت  -٢

 روز زمان ٣اشد بيش از است چون اگر تاجر قصد بررسي علت عدم پرداخت را داشته ب

 .داردنياز 

گيرد نه  س از صدور حكم ورشكستگي انجام ميرسيدگي به وضعيت دارايي تاجر پ -٣

 .قبل از صدور حكم ورشكستگي

يت  دفاتر تجاري امتناع آند بررسي وضع نداشته باشد يا از ابرازاگر تاجر دفاتر تجاري -٤

 .دارايي تاجر دشوار خواهد بود

مد بايستي بعد از صدور حكم آ ، توقف به حساب مي تاجر از پرداخت ديوناگر عجز -٥

شد آه دارايي تاجر آفاف  سيدگي به وضعيت تاجر اگر مشخص ميورشكستگي و ر

شد در حالي آه حكم ورشكستگي تا زمان   او را دارد حكم ورشكستگي لغو ميديون

 .صدور حكم اعاده اعتبار به قوت خود باقي است

  

  :داليل طرفداران ديدگاه دوم 

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر  «  قانون تجارت٤١٦ماده  -١

توقف  تاريخ تعيين»  تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب است نشددر حكم معين 

ير از تاريخ عدم پرداخت بدهي دهد آه تاريخ توقف چيزي غ توسط دادگاه نشان مي

  .است

 . عث ضرر طلبكاران شودكست آند و باتواند در هر زمان خود را ورش تاجر مي -٢

، قادر به پرداخت ديون خود شود و ممكن است تاجر در زماني پس از عجز از پرداخت -٣

 .صدور حكم ورشكستگي در اين حالت منطقي نيست

 .دن دفاتر تجاري در اختيار دادگاهالزام تاجر به قرار دا -٤

 .ثر استليه طلبكار ها مؤحكم ورشكستگي نسبت به آ -٥

  

آند البته ديوان عالي آشور در يك  اه واحدي در اين زمينه ارائه نمييي ديدگ رويه قضا: نتيجه 

  .تلقی کرده است صرف عدم پرداخت را دليل بر ورشكستگي یرأي اصرار

  ؟رداخت چه ديني باعث ورشكستگي استتوقف از پ: سئوال

  مسلم : پاسخ

  منجز    

  مورد قبول تاجر    
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 تاجر از پرداخت آنها متوقف شده است ديون تجاري  آيا الزم است حتمًا ديوني آه:سئوال 

  باشند؟

  :پاسخ 

  .تفاوتي بين دين تجاري و غير تجاري وجود ندارد : نظر اول 

   :داليل

  .، تجاري است قانون تجارت آليه معامالت تجار٥طبق ماده  -١

تاجر دادخواست اعسار پذيرفته مطابق قانون اعسار و قانون آيين دادرسي مدني از  -٢

 .ود اعم از اينكه دين تجاري باشد يا غير تجاريش نمي

 .اگر تاجري فوت شود ترآه او مطابق مقررات ورشكستگي تصفيه مي شود -٣

  .يد همين نظر استرويه قضايي آشور فرانسه مؤ -٤

  .توقف از پرداخت ديون تجاري سبب صدور حكم ورشكستگي است : نظر دوم

  :داليل

  .شود آه دين تجاري باشد فته نميتاجر دادخواست اعسار پذير زماني از -١

 تاجر به معامالت تجاري و غيرتجاري چه فايده  اگر نظر گروه اول را بپذيريم تقسيم معامالت-٢

  ؟دارد

تابع مقررات  اين مطالب را دارد آه روابط تجاري ك حقوق مدني و حقوق تجارت اقتضای تفكي-٣

  .وق مدنيد و روابط غيرتجاري تابع مقررات حققانون تجارت باش

  .تجاري مستلزم اختالل در روابط تجاري نيست توقف در پرداخت ديون غير-٤

  

تجاري مشروط بر آنكه موجب اخالل در امر  در تأديه ديون تجاري و ديون غيرتوقف: نظر سوم 

  .تجارت شود باعث ورشكستگي است

  

  دادگاه صالح براي صدور حكم ورشكستگي 

   صالحيت ذاتي-١

   صالحيت محلي-٢

  

  .ورشكستگي در صالحيت دادگاههاي عمومي استدعوی رسيدگي به  : صالحيت ذاتي

را از لحاظ ل اقامت تاجر ورشكسته  قانون تجارت، دادگاه مح٤١٣ماده    :صالحيت محلي

  .داند محلي داراي صالحيت مي

اقامت خود مراجعه محل دادگاه اگر خود تاجر خواهان صدور حكم ورشكستگي باشد به : نكته 

  .آند مي

  

  چرا دادگاه محل اقامت تاجر صالح است؟: سئوال

از صدور حكم ورشكسگتي مرحله تصفيه بايستي صورت بگيرد و تصفيه با چون بعد : پاسخ

گيرد  آننده حكم انجام ميل اختالفات با دخالت دادگاه صادرنظارت دادگاه است و شكايات و ح

  .جر استو معموًال اموال تاجر ورشكسته در محل اقامت تا
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  در صورتي آه تاجر يك شرآت تجاري باشد آدام دادگاه صالح است؟: سئوال

  :چند فرض محتمل است: پاسخ

  . دادگاه محل مرآز اصلي شرآت مطابق قانون آئين دادرسي مدني-١

  . دادگاه محل شعبه شرآت-٢

  . اگر شرکت در جایی شعبه داشته و برچيده شده باشد دادگاه مرکز اصلی شرکت-٣

بًال  در ايران شعبه داشته و مرآز اصلي شرآت خارج از ايران بوده و حال شعبه گر شرآت ق ا

ستي در مرآز اصلي شرآت بر چيده شده است طبق قانون آئين دادرسي مدني دعوا باي

  .شرآت اقامه شود

  :ت ورشكستگي را تقديم دادگاه آنندتوانند دادخواس افرادي آه مي

  تاجر ) الف 

   نفر از طلبكارانيك يا چند) ب 

  دادستان) ج 

  

  تاجر ) الف 

روض يا ساير اي آه در تأديه ق  روز از تاريخ وقفه٣ در ظرف بايدتاجر «  قانون تجارت ٤١٣ماده 

تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار 

  ».ه دفتر محكمه مزبور تسليم نمايدنموده، صورت حساب دارايي و آليه دفاتر تجاري خود را ب

 ١٥مهلت سه روز جهت بررسي حسابها فرصت آمي است در قانون فرانسه اين مدت : نكته

  .روز است

في در مورد تاجر متو.  بر عهده مديران شرآت است٤١٣اده  م، تکليفدر مورد شرآتهاي تجاري

ن ي نمود البته ورثه به عنواتوان تقاضاي صدور حكم ورشكستگ تا يك سال بعد از مرگ تاجر مي

  . براي ورثه وجود ندارد٤١٣دهند اما تكليف ماده  قائم مقام اين آار را انجام مي

  

  ؟ توسط تاجر چه ضمانت اجرايي دارد٤١٣عدم انجام تكليف ماده : سئوال 

  : تاجر دو تكليف پيش بيني شده است براي٤١٣در ماده 

  اه روز از تاريخ وقفه به دادگ٣مراجعه ظرف  -١

و صورتحساب )  دفتر آپيه – دفتر دارائي – دفتر آل –دفتر روزنامه ( همراه داشتن دفاتر -٢

 دارايي

جر صورت حساب مذآور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاي تا« :  قانون تجارت ٤١٤ماده 

  :رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد

  به طور مشروحمنقول تاجر متوقف اد تقويم آليه اموال منقول و غيرتعد -١

 صورت آليه قروض و مطالبات -٢

 صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي -٣

، مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت آليه شرآاي در صورت توقف شرآتهاي تضامني

  .ضامن نيز بايستي ضميمه شود
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 ١٤

  . آمده است٥٤٢ در ماده ٤١٤ و ٤١٣ ضمانت اجراي عدم رعايت تكاليف ماده: پاسخ

 است ورشكسته به تقصير در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن« ون تجارت  قان٥٤٢ ماده 

  :اعالن شود

  » اين قانون رفتار نكرده باشد٤١٣ اگر عمليات تجاري او متوقف شده و مطابق ماده -٢

  

محل و  يا نسبي بايستي اسامي چرا در صورت توقف شرآتهاي تضامني، مختلط: سئوال 

  ؟ادگاه برسدطالع داقامت آليه شرآاي ضامن به ا

  :چند احتمال مطرح است: پاسخ 

بدين خاطر آه اگر دارايي اين شرآتها آفاف پرداخت ديون آنها را نكند طلبكاران : احتمال اول 

  .وانند به شرآاي ضامن مراجعه آنندبت

بدين خاطر آه طلبكاران اموال شرآاي ضامن را تا زمان ختم تصفيه شرآتهاي : احتمال دوم 

  .وقيف آنند و از محل اموال توقيف شده به طلب خود برسندمزبور ت

 ضمن حكم بدين منظور آه حكم ورشكستگي شرآاي ضامن را در: احتمال سوم 

  . ورشكستگي شرآت صادر شود

  .هيچ یک از احتماالت در حقوق ما پذیرفته نيست

را  حكم ورشكستگيتواند   آيا دادگاه به صرف اظهار او مياگر تاجري اظهار توقف آرد: سئوال 

   ؟دصادر آن

اين اظهارات ارزشي به مانند اقرار ندارند چون ممكن است تاجر از طريق اين اظهارات : پاسخ 

بنابراين دادگاه بايستي صحت و سقم اين . انيدن به طلبكاران را داشته باشدقصد ضرر رس

  .داظهارات را بررسي آن

ايستي دادخواست را به طرفيت دهد ب تاجري آه دادخواست ورشكستگي مي: نكته 

  .  العموم ارائه دهدطلبكاران و مدعي

  

  طلبكاران) ب 

  »به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها  « ٤١٥ ماده ٢بند 

  

  :نكات 

  .الزم نيست همه طلبكاران خواهان صدور حكم ورشكستگي باشند -١

 .ثر نيستميزان طلب طلبكار مؤ -٢

نيست يعني اعم از اينكه تجاري باشد يا غير تجاري ثر نوع ديني آه طلبكار دارد مؤ -٣

 .البته دين بايستي مسلم باشد

كستگي تاجر را تقديم دادگاه آنند، طلبكاران اگر برخي طلبكاران دادخواست ورش -٤

 .توانند به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند مخالف مي
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 ١٥

را نپذيرفت آيا بقيه ن ورشكستگي توسط گروهي از طلبكارا دادخواست اگر دادگاه: سئوال

  ؟ادخواست ورشكستگي بدهند يا خيرتوانند د طلبكاران مي

اگر . آند چون دعوا از اعتبار امر مختومه برخوردار نيست  به دعوا رسيدگي ميدادگاه: پاسخ 

تواند مجددًا اقامه دعوا آند و ايراد  ورشكستگي عوض شده باشد خواهان ميسبب دعواي 

  .امر مختومه وارد نيست

  

   دادستان ) ج 

 عليه تاجر چرا طبق قانون تجارت به دادستان اختيار اقامه دعواي ورشكستگي: سئوال

  ؟ورشكسته داده شده است

  : پاسخ

ث  حكم ورشكستگي با منافع عمومي مرتبط است و ورشكستگي تاجر ممكن است باع-١

  .اخالل در نظم اقتصادي آشور شود

   .جرم استمحسوب است و وظيفه دادستان تعقيب  بعضي از مصاديق ورشكستگي جرم م-٢

  . حمايت از منافع بستانكاران اقتضاي دخالت دادستان را به عنوان خواهان دارد-٣

  

  .دادگاه مطابق قانون آئين دادرسي مدني به دعوا رسيدگي مي آند

  

  :احكام دادگاهها 

   )احكام امضایی(  جنبه اعالمي دارند برخي -

 )احكام انشائي ( د برخي جنبه تأسيسي دارن -

رفًا آنند بلكه دادگاه ص ه ايجاد وضعيت جديد نمياحكامي آ) : امضايي ( احكام اعالمي 

  .آند حق ثابت شده را اعالم مي

به آند مثًال حكم دادگاه  احكامي آه ايجاد وضعيت جديد مي): انشايي ( احكام تأسيسي 

  .طالق

  

  ؟سيشكستگي حكم اعالمي است يا تأسيحكم ور: سئوال

ه به علت توقف تاجر به نظر مي رسد حكم ورشكستگي يك حكم تأسيسي است چون دادگا

  .آند را ورشكست مي

  .دن تاجر ايجاد يك وضعيت جديد است ورشكست نمو-

  

  بررسي حكم ورشكستگي

  :رشكستگي بايستي نكات زير قيد شوددر حكم و

  .يستي تاجر بودن شخص را احراز آنددادگاه با -١

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف « )  قانون تجارت ٤١٦ماده ( وقف تعيين تاريخ ت -٢

، تاريخ توقف محسوب تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين  نشد تاريخ صدور حكم

 .»شود  مي
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  .شود  پيش از تاريخ صدور حكم تعيين ميمعموًال تاريخ توقف تاجر: نكته 

   ) ١٣/٢/١٣١٧ تاريخ رأي - ١٤٧٥٢ شماره رأي (رأي ديوان عالي آشور در خصوص تاريخ توقف 

مستنبط از مواد قانون تجارت راجع به ورشكستگي اين است آه مالك تاريخ توقف زمان وقفه « 

در اداي ديون است بنابراين هر موقعي را آه دادگاه زمان وقفه تشخيص دهد همان موقع را 

  ».ثر قرار گيردين موضوع نبايستي مؤاص ذينفع در ابايد تاريخ توقف معين آند و تقاضاي اشخ

  

  تواند تاريخ توقف را پيش از تاريخ صدور حكم معين آند؟ دادگاه تا چه حد مي: سئوال 

 منافع طلبكاران، اشخاص ثالث و تاجر ورشكسته را مد نظر قرار ي در اين زمينهدادگاه بایست

  .دهد

ارها بكليص و تصديق مطالبات طپس از انقضاي مهلتي آه براي تشخ«  قانون تجارت ٥٣٨ماده 

 ديگر هيچ تقاضايي از طرف طلبكارها راجع به تعيين تاريخ توقف به غير آن معين شده است

 تاريخي آه به موجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري آه در اين باب صادر شده قبول نخواهد

 و وقف نسبت به طلبكارها قطعيي شد تاريخ تهمين آه مهلت هاي مزبور منقض. شد

  .»قابل تغيير خواهد بود غير

  

  :نحوه تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها

اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و  «  قانون تجارت٤٤١ماده 

مدتي آه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و به طور آلي وظايف مدير تصفيه 

اي آه از طرف وزارت   شده بر طبق نظامنامهه موجب اين قانون معينعالوه بر آن قسمتي آه ب

  .»شود معين خواهد شد  عدليه تنظيم مي

به موجب نظامنامه وزارت عدليه مدير تصفيه جهت شناسايي طلبكاران بايستي دو آگهي در 

 ٥اصله و به ف)  يكي از روزنامه هاي آثير االنتشار –روزنامه رسمي  ( .دو روزنامه منتشر آند

شود به دفتر دادگاه مراجعه آنند و اسناد مثبت  از طلبكاران درخواست ميدر اين آگهي . روز 

  .طلب خود را به همراه داشته باشند

 ماه قبل از تاريخ صدور حكم ١٨در حقوق فرانسه تعيين تاريخ توقف با دادگاه است و سقف آن 

  .است

  .در حقوق ايران سقفي وجود ندارد

  

  :ض بودن حكم ورشكستگي قابل اعترا

حكم اعالن ورشكستگي و همچنين حكمي آه به موجب آن تاريخ « :  قانون تجارت٥٣٦ده ما

  ». توقف تاجر در زماني قبل از اعالن ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است

اگر تاريخ توقف تاجر مساوي با تاريخ اعالن ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض :نكته 

  .دنخواهد بو
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  :موارد اعتراض 

 روز و از جانب اشخاص ذينفع ١٠اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف   «  ٥٣٧ماده 

 دارند در ظرف دو ماه ، از ظرف آنهايي آه در خارجه اقامتآه در ايران مقيمند در ظرف یک ماه

  ». شود مياحكام مزبور اعالن ابتداي مدت هاي مزبور از تاريخي است آه . به عمل آيد

شود و هم اعتراض به تاريخ   شامل اعتراض به حكم ورشكستگي مي هم٥٣٧ماده : نكته 

  . در مورد مهلت اعتراض براي طلبكارها و در مورد تاريخ توقف است٥٣٨ماده . توقف

  . ماه وقت دارند١از تاريخ آگهي :  آه مقيم حوزه همان دادگاه هستندطلبكاراني

  . ماه وقت دارند٢از تاريخ آگهي : همان دادگاه نيستندني آه مقيم حوزه طلبكارا

  . ماه وقت دارند٣از تاريخ آگهي : طلبكاراني آه خارج از آشور هستند

 روز فرصت دارد تا به بررسي اسناد طلبكاران بپردازد و ٢٠، مدير تصفيه ها بعد از انقضاي مهلت

  . است اعالم آند روز اسامي افرادي را آه طلب آنان پذيرفته شده٢٠بعد از 

  . وانند به تاريخ توقف اعتراض آنندت  روز طلبكاران مي٢٠از پايان اين تا قبل : نكته

  

  :مطالبات مطابق قانون اداره تصفيهنحوه تشخيص و تصديق 

به )  يكي از روزنامه هاي آثير االنتشار -روزنامه رسمي (  آگهي در دو روزنامه ٢ اداره تصفيه 

  .کند ر می منتش روز ١٠فاصله 

  .آنند  ماه مراجعه مي٢لبكاران ظرف مدت آليه ط

  .دهد ز آار تشخيص و تصديق را انجام مي رو٢٠ ماه اداره تصفيه ظرف مدت ٢بعد از انقضاي 

، ادگاه به ورشكستگي او رسيدگي آند ماه پيش فوت آند و امروز د٦اگر تاجري : سئوال 

  ؟و چه هنگام استرا تعيين نكند تاريخ توقف احال اگر دادگاه در حكم خود تاريخ توقف تاجر 

  .ت به عنوان تاريخ توقف محسوب استتاريخ فو: پاسخ 

  

  :ي توسط دادگاه انتخاب مي شوندمسئوالن تصفيه آه در حكم ورشكستگ

  مدير تصفيه  -١ 

  عضو ناظر -٢

  

نجا تشكيل تعيين مدير تصفيه و عضو ناظر مربوط به محلهايي است آه اداره تصفيه در آ: نكته 

  .نشده است

 روز پس از ٥ يا منتهي در ظرف محكمه در ضمن حكم ورشكستگي« :  قانون تجارت٤٤٠ه ماد

  ». آند  را به سمت مديريت تصفيه معين مي حكم يك نفرصدور

شود   موجب آن ورشكستگي تاجر اعالم ميدر حكمي آه به« :  قانون تجارت٤٢٧ماده 

  ».  معين خواهد آرد عضو ناظرسمتمحكمه يك نفر را به 

  ». دهد ستگي امر به مهر و موم را نيز ميمحكمه در حكم ورشك« :  قانون تجارت٤٣٣اده م

گيرد و در ساير   و موم توسط اداره تصفيه صورت ميدر نقاطي آه اداره تصفيه وجود دارد مهر

  .مكانها اين آار بر عهده عضو ناظر است
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يد فورًا توسط عضو ناظر به عمل آيد مگر در صورتي آه مهر و موم با« : ن تجارت قانو٤٣٤ماده 

ت فورًا در اين صور. دارايي تاجر در يك روز ممكن باشدبه عقيده عضو مزبور برداشتن صورت 

  ». شود شروع به برداشتن صورت مي

  

  ٤٣٦ماده  -  ٤٣٥ماده : دستور بازداشت شخص تاجر در حكم دادگاه 

 عمل نكرده ٤١٤ و ٤١٣ر ورشكسته به مفاد ماده اگر تاج « : قانون تجارت٤٣٥ماده  -١

  » . باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد

شود آه  ف ورشكسته در مواقعي نيز داده ميقرار توقي« :  قانون تجارت٤٣٦ماده  -٢

ورشكستگي عمل شدن معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه 

 ». ي آندخواهد جلوگير مي

تواند هر ماه يك بار به قرار توقيف خودش  ون اداره تصفيه پيش بيني شده است، تاجر ميدر قان

  .اعتراض آند

 قانون آئين دادرسي آيفري قرار ٣٣در نقاطي آه اداره تصفيه وجود ندارد مطابق ماده 

  .ت روز قابل تجديد نظر اس١٠ ظرف مدت قتبازداشت مو

  

  .شوند  در روزنامه هم آگهي ميآه بعد از  صدورهستند احكامي  : احكام اعالني

راحت نيامده است اما از خالل اي اعالني بودن حكم ورشكستگي به ص هر چند در هيچ ماده

  .توان اين مفهوم را استنباط آرد مواد قانون تجارت مي

تاجر يكي از داليل اعالني بودن حكم ورشكستگي لزوم آگاه بودن ساير افراد از ورشكستگي 

  .است

  

  :ن حكم ورشكستگيهزينه اعال

  حكم ورشكستگي 

  هزينه تاجر ورشكستهبه  -١

 دستور دادگاهبه  -٢

 توسط مدير دفتر -٣

  

  :اجراي موقت حكم ورشكستگي

  .شود ن حكم نسبت به اجراي آن اقدام ميقبل از قطعي شد

  .»شود  ا ميحكم ورشكستگي به طور موقت اجر« :  قانون تجارت٤١٧ماده 

ده بود  اجراي موقت احكام پيش بيني ش١٩١ن آئين دادرسي مدني سابق در ماده در قانو

، بنابراين اجراي موقت حكم ورشكستگي استثنايي بر ولي در قانون جديد حذف شد

  .مقررات آئين دادرسي مدني است

  

  

  

 .در روزنامه آگهي مي شود
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  : قانون تجارت٤١٧اي موقت در ماده مفهوم اجر

برداري و اعمالي از اين  مهر و موم، صورتقدماتي است و شامل منظور اجراي م: نظر اول 

  .وجود دارددر مراحل بعد قبيل است چون امكان نقض حكم 

شكستگي را توانيم حكم ور  مد نظر است و تا آخرين مرحله مياجراي آامل :نظر دوم 

  .تر باشد رسد ديدگاه نخستين منطقي به نظر مي. اجرا آنيم 

  

  :طرق شكايت از حكم ورشكستگي

   قانون تجارت٥٣٦ده مطابق ما -١

 روز از تاريخ ١٠كستگي مهلت استيناف از حكم ورش«  قانون تجارت ٥٣٨مطابق ماده  -٢

به اين مدت براي آساني آه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از شش . ابالغ است

 ».  هر شش فرسخ يك روز اضافه مي شودفرسخ فاصله دارد از قرار

  ». ييز نيستاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تمقرارداده«  قانون تجارت ٥٤٠ماده 

مالي بدانيم مطابق قانون آيين دادرسي مدني اگر حكم ورشكستگي را حكم غير: نكته 

  . ي غير مالي قابل تجديد نظر هستنددعاواحکام 

  

   » دعواي ورشكستگي يك دعواي غير مالي است«

  

  :تجديد نظر خواهي از حكم ورشكستگيمهلت 

توان دادخواست  يخ ابالغ حكم مي روز از تار٢٠ آئين دادرسي مدني ظرف مطابق قانون

  .نظر دادتجديد

اين مورد قانون در . بيني شده است  قانون تجارت مهلتهاي خاص پيش٥٣٩اما مطابق ماده 

 عام الحق ،چون از لحاظ اصولي)  روز از تاريخ ابالغ ١٠يعني ظرف ( دانيم  تجارت را حاآم مي

  .آند نسخ نميسابق را خاص 

  

  ) قانون تجارت ٥٣٧م : ( مهلت اعتراض به حكم ورشكستگي 

   روز از تاريخ اعالن١٠ظرف : اعتراض از طرف تاجر ورشكسته 

   ماه از تاريخ اعالن١ظرف : اعتراض از طرف اشخاص ذينفع مقيم ايران 

   ماه از تاريخ اعالن٢ظرف : اعتراض از طرف اشخاص ذينفع مقيم خارج از ايران 

  

  : تفاوت بين اعتراض و تجديد نظر

شود، حكم در همان دادگاه صادرآننده حكم مجددًا بررسي  وقتي به حكم اعتراض مي

  .شود التر مي رود و در آنجا رسيدگي مي به دادگاه بارایخواهي اما در تجديد نظر. شود مي
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 ٢٠

  :آثار ورشكستگي 

  :اثر حكم نسبت به تاجر 

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال  «  قانون تجارت٤١٨طبق ماده 

  ». خود حتي آنچه آه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است

  .توان براي تاجر نوعي محجوريت قائل شد  مي٤١٨طبق ماده 

  

  :شكسته با حجر محجورين قانون مدنيتفاوتهاي محجوريت تاجر ور

 يك حجر قانوني است اما محجورين قانون مدني ذاتًا محجور محجوريت تاجر ورشكسته -١

  .هستند

دف از آن حمايت از شخص محجور ، حجر حمايتي است و هحجر محجورين قانون مدني -٢

حجر . (، حفظ حقوق بستانكاران است در حاليكه علت حجر تاجر ورشكسته،است

 )سوءظني

 مالي خود راالت در امور غيرحق دخ) ناي سفيه البته به استث( محجورين قانون مدني  -٣

 .مالي خود تصرف آندتواند در امور غير نيز ندارند اما تاجر ورشكسته مي

  

امعه و حفظ نظم و  قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح شخص تاجر و ج،در ممنوعيت از تصرف

قف  از تاريخ تو اما يك حجر نسبي بعددهد  تاريخ صدور حكم را مالك قرار مي،ثبات قراردادها

  .گيرد تاجر را در بر مي

 قانون ٤١٨قسمت اخير ماده . مدير تصفيه استانجام امور مالي تاجر ورشكسته بر عهده 

در آليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته آه استفاده از آن موثر در تأديه ديون او « : تجارت

ز اختيارات مزبور باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او ا

  .».... استفاده آند 

آورد خواهد   آه تاجر در آينده نيز به دست ميممنوعيت در تصرف شامل همه اموالي: نكته

  .شد

  .ر حق دخالت در اموال خود را دارداگر دخالت در اين دارايي موثر در تأديه ديون نباشد تاج

  

  دخالت در مستثنيات دين

ن زندگي تاجر و خانواده او الزم است مثل مسكن ه براي گذرا دين اموالي هستند آمستثنيات

  .در مستثنيات دين بايستي شئونات شخصي تاجر رعايت شود.... ، آذوقه و 

دهد آه اشياي ذيل  قاضاي مدير تصفيه به او اجازه ميعضو ناظر به ت«  قانون تجارت ٤٤٤ماده 

  :نمايدست از توقيف خارج را از مهر و موم مستثني نموده و اگر مهر و موم شده ا

ج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او الزم ئالبسه و اثاثيه و اسبابي آه براي حوا: ١بند 

  .است
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 ٢١

  :ضمانت اجراي ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال 

  .شود ارت مطلبي در اين زمينه ديده نميدر قانون تج

  . اثر است در اين حالت معامالت تاجر باطل و بال: نظر مشهور 

  

  :داليل طرفداران مشهور 

  ».لت بر بطالن معامالت ممنوعه دارد دال٤١٨در ماده « واژه ممنوعيت  -١

معامالتي آه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع :  قانون تجارت٥٠٠مفهوم ماده  -٢

زبور نموده است باطل به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطالن يا فسخ قرارداد م

رار بوده و به ضرر طلبكاران هم   مگر در صورتي آه معلوم شود به قصد اضشود نمي

 ». باشد

 قانون تجارت قسمتي از معامالت بعد از توقف تاجر باطل اعالم شده ٤٢٣در ماده  -٣

 .س از صدور حكم ورشكستگي باطل استپس به طريق اولي معامالت پ. است

  

  :نظر دوم 

بهتر بگوييم حكم . ظ حقوق طلبكاران استمالي فقط حفعلت ممنوعيت تاجر از دخالت در امور 

 معامالت توسط معامالت تاجر بعد از صدور حكم ورشكسته عدم نفوذ است و سرنوشت اين

  .شود طلبكاران تعيين مي

  

ضمانت اجراي عدم نفوذ و نظر گروه دوم ، بيشتر به نفع طلبكاران است و از طرفي : نتيجه 

  .به بطالن خفيف تر است ضمانت اجراي عدم نفوذ نسبت 

  

  :اثر حكم ورشكستگي نسبت به دعاوي تاجر ورشكسته 

    دعاوي آه تاجر خواهان است: دسته اول 

   

  دعاوي آه تاجر خوانده است: دسته دوم 

  

  نحوه اقامه دعوي چگونه است و اگر خود تاجر بخواهد اقامه دعوي آند تكليف چيست؟

  

  ؟ليف چيستاگر پرونده در مرحله رسيدگي باشد تك

  

  اگر در مرحله اجراي حكم تاجر ورشكست شود تكليف چيست ؟

  

به محض صدور حكم توقف :  از مواد قانون آئين دادرسي مدني قانون اصالح بعضي١٢ماده 

 قانون آئين دادرسي قديم توقيف و مراتب ٢٩٠آليه دعاوي مربوط به شخص متوقف طبق ماده 

  .شود ي متوسط دادگاه به اداره تصفيه اعالم
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 ٢٢

حكم توقف با تقاضاي اداره تصفيه یا به تقاضاي خواهان جريان مجدد دعوا موآول به فسخ 

مدير تصفيه رسيدگي شود و به طرفيت  اگر دعوا در حين رسيدگي باشد متوقف مي. است

 باشد به طرفيت مدير تصفيه آند و اگر حكم صادر شده باشد و در مرحله اجرا ادامه پيدا مي

  . شداجرا خواهد 

تواند ورود تاجر ورشكسته را به  محكمه هر وقت صالح بداند مي« رت  قانون تجا٤٢٠ماده 

  ». عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد 

تواند استثنايي باشد بر ممنوعيت دخالت تاجر در   ورود تاجر به عنوان شخص ثالث مي: نكته 

  .دعاوي

  

  :حال شدن ديون تاجر ورشكسته 

ماده . شود هيهاي تاجر حال ميشود آليه بد ينكه حكم ورشكستگي تاجر صادر ميابه محض 

 تخفيفات جل با رعايت آه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤهمين«  قانون تجارت ٤٢١

  ». شود مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي

  

  ؟شود شكستگي ديون تاجر ورشكسته حال ميچرا با صدور حكم ور: سئوال 

  :اسخ پ

  رعايت اصل تساوي حقوق طلبكارها - ١

   انجام امر تصفيه در آوتاهترين زمان-٢

اين پشتوانه و ن در نزد داين است و با ورشكستگي وجل اعتبار مدي پشتوانه يك دين مؤ-٣

  .رود اطمينان از بين مي

  .»شود  ون مؤجل متوفي بعد از فوت حال ميدي«  قانون امور حسبي ٢٣١ماده 

  

  :يه مقتضتخفيفات 

  ثر در تخفيف عوامل مؤ

  عنصر زمان -١

 ميزان دین -٢

  . فيف بايستي نظر آارشناسي جلب شودصد تخ دردر مورد

باشد طلب او با ورشكستگي حال اگر تاجر از آسي طلبكار باشد و ورشكست : نكته 

  .شود نمي

يل ن تاجر به دل، حال اگر دي دين خود ضامن داشته باشداگر تاجر بابت پرداخت: سئوال 

  ؟ق مراجعه به ضامن را دارد يا خير، آيا طلبكار حورشكستگي حال شود

قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست «  قانون تجارت ٤٠٥ماده : پاسخ 

  ». جل او حال شده باشدرشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤولو اينكه به واسطه و

كسته فته طلبي داده يا براتي صادر آرده آه قبول  قانون تجارت هر گاه تاجر ورش٤٢٢ماده 

ول تأديه وجه فته طلب يا برات نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي آه مسئ
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قدًا بپردازند يا تأديه آن را باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را ن مي

  ». سر وعده تأمين نمايند

  . است٤٠٥ استثنايي بر ماه ٤٢٢ند ماده برخي حقوقدانان معتقد

  

 است ٤٠٥ استثناي بر ماده ٤٢٢ استنباط حقوقدانان مبني بر اينكه ماده :نظر صحيح 

  .استنباط درستي نيست

  

اگر ساير اشخاص آه مسئول هستند به دارنده تأمين دهند الزم نيست وجه سند را : دليل

  .ولين ندادن تأمين مناسب استبپردازند بنابراين علت حال شدن ديون ساير مسئ

  

  .  قانون تجارت نيست٤٠٥نا بر ماده  استث٤٢٢ماده : نتيجه 

 از صادر آننده  قانونگذار از صادر آننده سفته و برات سخن گفته ولي٤٢٢چرا در ماده : سئوال

  ؟چك سخن نگفته است

ارائه رسيد است و وجه آن به محض ر قانون تجارت چك يك سند بدون سراز منظ: پاسخ

  .بايستي آارسازي شود

  

   ؟فاصله اين ديون پرداخت خواهد شد، بالا اگر ديون تاجر ورشكسته حال شودآي: سئوال 

  .شود ام تشريفات قانوني باعث تأخير ميخير انج:  پاسخ 

  

   شوند يا خير ؟ر خسارت تأخير تأديه نيز آيا طلبكارها مي توانند خواستا: سئوال 

نون ؛ در اين حالت قاند مثًال دارنده چكد خسارت تأخير تأديه بگيرناناگر بر فرض بتو: پاسخ 

  . تجارت تعيين تكليف نكرده است

طلبكاران تاجر « : نمايد آه عالي آشور در اين زمينه عنوان مياما رأي وحدت رويه ديوان

ه ورشكسته از هر قسم آه باشند حق مطالبه خسارت ايام بعد از توقف را ندارند بنابراين ب

  ». گيرد  بعد خسارت تأخير تأديه تعلق نميديون تاجر ورشكسته از زمان توقف به

  

  ؟گيرد توقف خسارت تأخير تأديه تعلق نميديون تاجر ورشكسته بعد از تاريخ به چرا : سئوال 

  :پاسخ 

  . مخالفت اصل تساوي حقوق طلبكاران است-١

تصفيه بتواند امر تصفيه را انجام  مبلغ ديون تاجر بايستي مشخص و معين باشد تا مدير -٢

  .دهد 

 تاجر ورشكسته حق دخالت در دارايي خود را ندارد و تأخير منتسب به تاجر نيست و اخذ -٣

  .خسارت توجيهي ندارد 

  

را ندارد بنابراين تأخير در پرداخت خود  توقف حق پرداخت بدهي تاجر ورشكسته از تاريخ: نكته 

 . تسب به فعل تاجر نيستف به بعد منديون از تاريخ توق
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  :اثر ورشكستگي نسبت به معامالت تاجر

اثر ورشكستگي بر تمام معامالت تاجر يكسان نيست و زمان انجام معامله داراي اهميت   

  .است

  :توان سه زمان را در نظر گرفت با توجه به تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي مي  

  پيش از تاريخ توقف) الف

  )دوران مشكوك(خ توقف و صدور حكم ورشكستگي بين تاري) ب

  پس از صدور حكم ورشكستگي) ج

  

  :اثر حكم ورشكستگي نسبت به معامالت تاجر پيش از تاريخ توقف) الف

 معامالت تاجر صحيح است مگر اينكه معامله فاقد شرايط اساسي ،پيش از تاريخ توقف  

  .صحت معامالت باشد

تثناء بر اصل صحيح بودن معامالت پيش از تاريخ توقف قابل فسخ بودن معامالت، اس: نكته

  .نيست

هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر «:  قانون تجارت٤٢٤ماده   

متوقف قبل مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر اشخاصي آه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم 

داي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده آه متضمن از تاريخ توقف خود براي فرار از ا

  .».... ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است 

  

دعوي فسخ در . مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد.... « 

  ».شود يرفته مي سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذ٢ظرف 

  

  : بودن معامله بيش از تاريخ توقفشرايط قابل فسخ

  . معامله بايستي پيش از تاريخ توقف انجام شده باشد-١

  .به قصد اضرار به طلبكاران انجام شده باشد یا معامله به قصد فرار از دين -٢

  

  ساند؟تواند به طلبكاران زيان بر تاجر ورشكسته با انجام چه معامالتي مي: سئوال

  . دهد مديون به قصد فرار از پرداخت ديون خود انجام ميتاجر معامالتي آه  با: پاسخ

    

هر گاه معلوم شود آه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري «  قانون مدني٢١٨ماده   

  ».انجام شده آن معامله باطل است

  

  : قانون مدني٢١٨علت بطالن معامله در ماده 

چون در معامالت صوري قصد .  به علت صوري بودن معامله است٢١٨حكم بطالن ماده «  

  ».وجود ندارد
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  اگر معامله به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد چه حكمي دارد؟: سئوال

  . حكم معامالت به قصد فرار از دين عدم نفوذ است:پاسخ

باشد، منوط به صحت وقفي آه به علت اضرار ديان واقف واقع شده «  قانون مدني٦٥ماده 

  ».اجازه ديان است

  

اي آه به قصد فرار از دين باشد طبق قانون مدني غير نافذ است اما در ماده  معامله: نتيجه

 بنابراين حكم ماده . قانون تجارت معامله به قصد فرار از دين صحيح و قابل فسخ است٤٢٤

  . يك حكم استثنايي است و بايستي به طور مضيق تفسير شود٤٢٤

  

  :طرفين دعوي فسخ

  ) طلبكارهاي تاجر ورشكسته يا مدير تصفيه -١( خواهان - ١

  ) قائم مقام طرف معامله تاجر ورشكسته يا طرف معامله تاجر ورشكسته-١ ( خوانده- ٢

  

در صورتي آه معامله فسخ شود، آيا طرف معامله جنس خريداري شده را پس : سئوال

گيرد يا اينكه مبلغ پرداختي خود را آه به   قرار ميدهد و در زمره طلبكاران تاجر ورشكسته مي

  عنوان ثمن داده است مسترد خواهد نمود؟

هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر «:  قانون تجارت٤٢٥ماده :پاسخ

نمايد محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را آه موضوع معامله بوده است عينًا به 

صفيه تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از آنكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود مدير ت

  ».، در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد دادعين مال مزبوردريافت دارد و اگر 

  

  .است» ثمن معامله« همان ٤٢٥منظور از قيمت حين المعامله در ماده : نكته

 شود ٤٢٤ صحيح است مگر اينكه معامله مشمول ماده يش از تاريخ توقف معامالت پ:نتيجه

توانند تقاضاي فسخ معامله را از  آه در اين صورت نيز معامله صحيح است ولي طلبكارها مي

  .دادگاه بنمايند

  

دوران (معامالت تاجر ورشكسته پس از تاريخ توقف و پيش از تاريخ صدور حكم ) ب

  )مشكوك

است آه معامله صحيح است مگر اينكه معامله از جمله  اصل بر اين ٤٢٣با توجه به ماده   

  . قانون تجارت آمده است٤٢٣قراردادهايي باشد آه در بندهاي سه گانه ماده 

  

  : قانون تجارت٥٥٧ و ٤٢٣مقايسه ماده 

آند در حاليكه مطابق   برخي معامالت تاجر پس از تاريخ توقف را باطل اعالم مي٤٢٣معامالت 

ت به هر بساريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نردادهايي آه پس از تآليه قرا«: ٥٥٧ماده 

  ».آسي حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطالن است

  .آيد  تعارض بوجود مي٥٥٧ و ٤٢٣بدين ترتيب بين مواد 
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ه تقصير و تقلب است  ذيل مقررات مربوط به ورشكستگي ب٥٥٧ماده : راه حل رفع تعارض

، تاجر ورشكسته به تقصير يا تقلب است، در ٥٥٧ته در ماده يعني منظور از تاجر ورشكس

  . در مورد تاجري است آه به طور عادي ورشكست شده است٤٢٣حاليكه ماده

  

  : قانون تجارت٤٢٣ماده 

  :هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذيل را بنمايد باطل و بالاثر خواهد بود«

ل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع به  يا هبه و به طور آلي هر نق هر صلح محاباتی-١

  .منقول يا غير منقول باشد

  .رض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله آه به عمل آمده باشدتأديه هر ق-٢

هر معامله اي آه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران -٣

  .تمام شود

  

  :عقد صلح

  از عقود معين است -١

 ممكن است معوض باشد يا بالعوض -٢

معامالت هر چند نتيجه معامله را آه سایر  صلح در مقام -١(از عقود انعطاف پذير است  -٣

.                دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد به جاي آن واقع شده است مي

 .)آند  آن آفايت ميعقودي است آه علم اجمالي به مورد صلح از جمله -٢

 

ح معوض است ولي يكي از عوضين به قدري ناچيز است لظاهرًا از اقسام ص: صلح محاباتي

  . آيد به حساب نميعرفًا آه 

  .آند هبه عقدي است آه به موجب آن يك نفر مالي را مجانًا به آس ديگري تمليك مي: هبه

ه منقول يا غير منقول به طور آلي هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع ب«: قاعده آلي

  .باشد

  .شود نيست بلكه شامل حقوق مالي نيز مي» اعيان« صرفًا ناظر به ٤٢٣ ماده ١بند : نكته

  

  :٤٢٣ ماه ٢بند

  ».تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله آه به عمل آمده باشد«

مخالف اصل هر ديني را آه تاجر بعد از تاريخ توقف پرداخت آرده باشد باطل است چون 

  . استاتساوي حقوق طلبكاره

  

  : قانون تجارت٥٤١ماده 

  :شود تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعالن مي«

 اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته -٤بند

  ».باشد
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  :تهاتر

ريخ توقف از او طلبكار شود آيا بين بدهي و اگر تاجر به آسي بدهكار باشد و بعد از تا: سئوال

  طلب، تهاتر صورت مي گيرد؟

اگر مبنا را تساوي حقوق طلبكارها قرار دهيم، تهاتر خالف اصل تساوي حقوق :پاسخ

بنابراين هر گونه صاف شدن بدهي بعد از تاريخ توقف صحيح نيست اعم از . طلبكاران است

  . ديگراينكه از طريق پرداخت يا از طريق وسايل

  

هر معامله آه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به  « :٤٢٣ ماده٣بند

  .»ضرر طلبكاران تمام شود

  

در اين . شود مي...  در معناي خاص، شامل وثيقه گذاشتن، گرو گذاردن و  :مقيد آردن اموال

برخي حقوق مالكانه خود آند اما براي   مالكيت مال را براي خودش حفظ مي،حالت شخص

  .آند محدوديتهايي ايجاد مي

عقد رهن نمونه بارز براي مقيد آردن اموال توسط تاجر ورشكسته است پس اگر تاجر ملك   

خود را بعد از تاريخ توقف به رهن گذارد، عقد رهن باطل است و مرتهن صرفًا يك طلبكار عادي 

  .شود محسوب مي

  

  : صدور حكم ورشكستگيمعامالت تاجر ورشكسته پس از) ج

دهد از لحاظ حقوقي چه  معامالتي آه تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي انجام مي: سئوال

  وضعيتي دارد؟

  .در اين زمينه نظريات متفاوتي ابراز شده است: پاسخ

برخي معتقدند تمام معامالت تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي محكوم به بطالن : نظر اول

  .است

 شود آه معامالت تاجر پس از صدور مشخصي حقوقدانان معتقدند بايستي برخ: نظر دوم

حكم ورشكستگي به ضرر طلبكاران هست يا نه؟ اگر معامالت مضر باشد باطل است، در 

  .صورتي آه معامالت مفيد به حال طلبكاران باشد صحيح است

ست ولي  باطل اگيرد الن حكم ورشكستگي انجام ميمعامالتي آه پس از اع: نظر سوم

گرفته صحيح است و هدف از اين آار قبل از اعالن حكم ورشكستگي صورت معامالتي آه 

  .حفظ حقوق اشخاص ثالث است

  

 ممنوعيت تاجر از دخالت در اموالش به منظور حفظ حقوق طلبكاران است بنابراين اگر :نتيجه

ت معامله تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي معامله اي آرد بهتر است در خصوص سرنوش

  .طلبكاران تاجر ورشكسته تصميم بگيرند و در واقع بايستي اين معامالت را غير نافذ بدانيم
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آيا براي ابطال معامالت تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي سوء نيت تاجر و طرف : سئوال

  معامله ضروري است يا خير؟

است مضر بودن معامله به وجود يا عدم وجود سوء نيت تأثيري ندارد بلكه آنچه مهم : پاسخ

  .حال طلبكاران است

  

  :اقسام ورشكستگي

  ورشكستگي عادي -١

 ورشكستگي به تقصير -٢

 ورشكستگي به تقلب -٣

د اما آسي آه ورشكسته به تقصير يا تقلب است ورشكسته عادي بعد آيفري ندار: نكته

  .مجازات آيفري دارد

  

  : ورشكستگي به تقصير

  )٥٤١م(تقصيرموارد الزامي صدور حكم ورشكستگي به  -١

 )٥٤٢م(موارد اختياري صدور حكم ورشكستگي به تقصير -٢

  

  :موارد الزامي صدور حكم ورشكستگي به تقصير

  :شود تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعالن مي« : قانون تجارت٥٤١ماده 

 در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به -١

  .يدي او فوق العاده بوده استعا

اگر وضع تاجر وضعيت فوق العاده باشد و تاجر به خاطر اين وضعيت مخارج اضافي آرده   

  .باشد قابل سرزنش نيست

  

  :٥٤١ ماده٢بند

در صورتي آه محقق شود آه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معامالتي «   

  ».نوط به اتفاق محض استآرده آه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن م

د تضمين شده نيست اما ريسك تاجر ت معامالت با ريسك همراه است و سودر تجار  

  .بايستي يك ريسك منطقي و معقول در عرف تجار باشد

  

  :٥٤١ ماده٣بند

اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي باالتر با فروشي نازل تر از مظنه روز آرده «

 همان قصد وسايلي آه دور از صرفه است به آار برده تا تحصيل وجهي نمايد باشد يا اگر به

  ».اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد

  ) صدور برات سازشي-٣ فروش ارزان -٢ خريد گران -١ : (٥٤١ ماده ٣بند 
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  :٥٤١ ماده ٤بند

  » ه سايرين ترجيح داده و طلب او را پذيرفته باشداگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف ب«

  

  )٥٤٢ماده: (موارد اختياري صدور حكم ورشكستگي به تقصير

در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير :  قانون تجارت٥٤٢ماده

  :اعالن شود

تي آرده باشد  اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهدا:١بند 

  ».آه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد

  .تاجر بايستي يك تعهد مالي بر عهده گرفته باشد: اوًال

  . اين تعهد مالي بايستي به حساب ديگري باشد:ثانيًا

  .بابت تعهدي آه آرده چيزي دريافت نكرده باشد: ثالثًا

  .عيت مالي تاجر، تعهد او فوق العاده باشد باتوجه به وض:رابعًا

  

 اين قانون رفتار ٤١٣اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده «: ٥٤٢ ماده ٢بند

  ».نكرده باشد

 مقصر بوده ٤١٣آند آه تاجر در عدم انجام تكليف ماده  دادگاه در اين مورد بررسي مي  

  .است يا خير

  

 و ١٣٠٣) بهمن ماه( دلو ٢٥اجراي قانون تجارت مصوب اگر از تاريخ «: ٥٤٢ ماده ٣بند 

يب بوده يا در داشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترت دفتر ن١٣٠٤ خرداد ماه ١٢فروردين ماه و ١٢

روض و مطالبات به طور صريح معين نكرده باشد رايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قصورت دا

  )نشده باشدمشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي (

  

  :آند  چهار مورد را بيان مي٥٤٢ ماده٣بند

  نداشتن دفتر -١

 ناقص بودن دفاتر -٢

 بي ترتيب بودن دفاتر -٣

 تنظيم صورت دارايي غلط -٤

اگر تاجر در تهيه و تنظيم صورت دارايي دقت نكرده باشد ممكن است دادگاه تاجر را ورشكسته 

  .به تقصير اعالم آند

  

  :تعيين مجازات ورشكسته به تقصير

 ماه تا سه ٦ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از «  قانون تجارت٥٤٣ماده 

  ».سال حبس تأديبي است

  .وجود ندارد) تجنای-٣جنحه -٢ خالف -١( جرايم به در وضعيت فعلي تقسيم بندي
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مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال «:  قانون مجازات اسالمي٦٧١ماده   

  . قانون تجارت است٥٤٣اين ماده ناسخ ماده » حبس است

  

  :تعقيب تاجر ورشكسته هاي هزينه

  باشند؟» ورشكستگي به تقصير« توانند شاآي جرم چه آساني مي: سئوال

تصفيه يا هر ي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مديررسيدگ«:  قانون تجارت٥٤٤ماده : پاسخ

تصفيه               مدير-١(» .آيد مل مينحه به عيك از طلبكارها يا تعقيب مدعي العموم در محكمه ج

  )دادستان-٣طلبكاران -٢

تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي  مدير تصفيه نمي«:  قانون تجارت٥٤٧ماده   

به تقصير تعقيب آند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب 

  ».اآثريت طبكارهاي حاضر

تواند عليه تاجر ورشكسته شكايت آند حتي اگر طلبكاران ديگر  هر يك از طلبكارها مي: نكته

  ».رضايت نداشته باشند

  

  :هاي تعقيب تاجر ورشكسته هزينه

توان  شود مي آند و اينكه نتيجه شكايت چه مي با توجه به اينكه چه آسي شكايت مي

  :موضوع را بررسي آرد

  : ي باشددر صورتي آه دادستان شاآ: فرض اول

  هزينه بر عهده دولت است: برائت تاجر  -١

برعهده (» توان به هيئت طلبكارها تحميل نمود مخارج تعقيب را نمي«: محكوميت تاجر -2

 )خود تاجر است

توانند اقدام به وصول اين  در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي« ٥٤٥ذيل ماده 

  .»معينه در قراردادمخارج آنند مگر پس از انقضاي مدتهاي 

  

  مدير تصفيه با تصويب اآثريت طلبكارها : فرض دوم

  هزينه بر عهده طلبكارهاست:  برائت تاجر-١

ها را  تواند به تاجر رجوع آند و هزينه دولت مي(هزينه بر عهده دولت است : تاجر محكوميت -٢

  .)از او بگيرد

ير تصفيه به نام طلبكارها مخارج تعقيبي آه از طرف مد « : قانون تجارت٥٤٦ماده   

شود، در صورت برائت تاجر به عهده هيأت طلبكارهاست و در صورتيكه محكوم شد به  مي

  ».عهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد

  

  :يكي از طلبكارها شاآي است: فرض سوم

  استهزينه بر عهده طلبكار شاآي :  برائت تاجر-١

  هزينه بر عهده دولت است: تاجر محكوميت -٢
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آيا دولت حق ) ها بر عهده دولت است هزينه(در اين فرض اگر تاجر محكوم شود: سئوال

  مراجعه به تاجر را دارد يا خير؟

. هده دولت استتثنايي است چون اصوًال هزينه برعاخذ هزينه تعقيب از مجرم اس: پاسخ

  . مراجعه ندارد قانون تجارت حق٥٤٨طبق ماده 

  

  :ورشكستگي به تقلب

هر تاجر ورشكسته آه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از «:  قانون تجارت٥٤٩ماده   

دارايي خود را مخفي آرده يا به طريق مواضعه و معامالت صوري از ميان برده و همچنين هر 

قروض به طور تقلب به تاجر ورشكسته آه خود را بوسيله اسناد يا بوسيله صورت دارايي و 

باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعالم و  ميزاني آه در حقيقت مديون نمي

  ».شود مطابق قانون جزا مجازت مي

  :در ماده فوق الذآر چهار فرض پيش بيني شده است

  .تاجر دفاتر خود را مفقود نموده باشد -١

 .تاجر قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد -٢

 .تاجر به طريق مواضعه يا معامالت صوري اموال خود را از ميان برده باشد -٣

قلمداد مدیون  خودش را بيش از آنچه واقعًا مديون است ،تاجر با تقلب در صورت دارايي -٤

 .آند

  

ها بر  توانند از جرم ورشكستگي به تقلب شكايت آنند؟ و هزينه چه آساني مي: سئوال

  عهده آيست؟

راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مواد « قانون تجارت ٥٥٠ماده : پاسخ

  . الزم الرعايه است٥٤٨ تا ٥٤٥

ننوشتن قسمتي از دارايي در صورت دارايي « به موجب رأي شعبه دوم ديوانعالي آشور: نكته

  .»مالزمه با مخفي نمودن مال ندارد

نوان ورشكستگي به تقلب محكوم آساني آه به ع« قانون مجازات اسالمي ٦٧٠ماده   

  .شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد مي

  

آيا براي شكايت آردن از جرم ورشكستگي به تقصير يا تقلب الزم است ابتدا حكم : سئوال

  ورشكستگي تاجر صادر شده باشد يا خير؟

تعقيب متهم به « : دان برخي آراي ديوانعالي به سئوال اين گونه پاسخ داده: پاسخ

  ».ورشكستگي به تقلب از طريق جزايي بدون صدور حكم ورشكستگي هم امكانپذير است

  :آنند دهند و اين گونه استدالل مي در مقابل برخي حقوقدانان نظر مخالف مي

اثبات مسئله تقلب فرع بر « که برخي آراي ديوانعالي آشور بر اين نكته تأآيد دارند -١

  .»گي استثبوت مسئله ورشكست

 .شود از متن مقررات قانون تجارت اين گونه استنباط مي -٢

 .ق تعقيب براي دادستان ايجاد نخواهد شدتا زماني آه تاجر ورشكست نشود ح -٣
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 ٣٢

  آيا ورشكستگي به تقلب از اقسام جرم آالهبرداري است يا خير؟: سئوال

رداري شخص با ورشكستگي به تقلب از اقسام آالهبرداري نيست چون در جرم آالهب: پاسخ

آند اما در ورشكستگي شخص براي عدم  انجام مانورهاي متقلبانه اموال ديگران را تحصيل مي

  .دهد پرداخت بدهيهاي خود اين آار را انجام مي

  

  :محروميت تاجر از حقوق اجتماعي

در قانون مجازات عمومي سابق محروميتهاي اجتماعي تاجر ورشكسته به صراحت مشخص 

  .ر حال حاضر در قانون مجازات اسالمي به اين موضوع اشاره نشده استشده بود ولي د

در برای تاجر ورشکسته  در برخي مقررات به طور پراآنده محروميت هايي الزم به ذکر است که

  :نظر گرفته شده است

  :مثال

  .توان به عنوان عضو هيئت مديره شرآتهاي سهامي انتخاب آرد  تاجر ورشكسته را نمي-١ 

  .توان به عنوان قيم شخصي محجور تعيين آرد ر ورشكسته را نمي تاج-٢

  

  :شوند اشخاصي آه همراه با تاجر ورشكسته مجرم محسوب مي

در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا :  قانون تجارت٥٥١ماده 

  :به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد

ع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول  اشخاصي آه عالمًا به نف-١

  .او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي نمايند

 اشخاصي آه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير واقعي را قلمداد آرده -٢

  . التزام داده باشند٤٦٧و مطابق ماده 

شخاصي آه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و ا« : قانون تجارت٥٥٢ماده 

ه تقلب مقرر اند به مجازاتي آه براي ورشكسته ب  را مرتكب شده٥٤٩اعمال مندرجه در ماده 

  ». است محكوم خواهند شد

اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شرآت مشاراليه اموال «  : قانون مجازات اسالمي٥٥٣ماده 

 يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي آه براي سرقت معين او را از ميان ببرند

  ».است محكوم خواهند شد

  

  :٥٥١ ماده ١ و بند٥٥٣مقايسه ماده 

 هر شخصي اعمال مذآور را انجام دهد مشمول بند مزبور قرار ٥٥١ ماده ١طبق بند  -١

  .شد شخص بايستي از خويشان تاجر ورشكسته با٥٥٣گيرد اما طبق ماده  مي

، اعم از اينكه تاجر در اعمال مذآور شرآت داشته باشد يا نه، اين ٥٥١ ماده١طبق بند  -٢

 اعمال انجام گرفته بدون شرآت تاجر ورشكسته ٥٥٣بند حاآم است اما در ماده 

 .است

شود در حاليكه در ماده   مجازات ورشكستگي به تقلب اعمال مي٥٥١ ماده ١طبق بند -٣

 .قوام تاجر ورشكسته اعمال خواهد شد مجازات سرقت در خصوص ا٥٥٣
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 ٣٣

آند بايد در  اي آه رسيدگي مير موارد معينه در مواد قبل محكمه د« : قانون تجارت٥٥٤ماده 

  :خصوص مسايل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد، حكم بدهد

راجع به رد آليه اموال و حقوقي آه موضوع جرم بوده است به هيأت طلبكارها، اين  -١

  . خصوصي هم نباشد بايد صادر آند آه مدعیحكمه در صورتيحكم را م

 ».راجع به ضرر و خسارتي آه ادعا شده است -٢

 بايستي دادخواست تقديم شود، اما در خصوص استرداد اموال نيازي به ٢در خصوص بند: نكته

  .تقديم دادخواست نيست

  

  :رأي شعبه دوم ديوان عالي آشور

 و ٥٥٢ و ٥٥١قتي جاري است آه اعمال مذآور در مواد  و٥٥٤ و ٥٥٣احكام مقرر در ماده « 

كم  را اشخاص مذآور در مورد شخص ورشكسته اعمال نمايند، بنابراين اگر ح٥٥٣

  .» شرط اصلي تحقق جرم فراهم نيستورشكستگي تاجر صادر نشده باشد

  

  :تصفيه

  .گيرد عمليات تصفيه توسط مدير تصفيه يا اداره تصفيه صورت مي

  :يه در مكانهايي آه اداره تصفيه وجود نداردارگانهاي تصف

  دادگاه  -١

 دادستان -٢

 عضو ناظر -٣

 مدير تصفيه -٤

 

  :ارگانهاي تصفيه در مكانهايي آه اداره تصفيه وجود دارد

  دادگاه -١

 دادستان -٢

 اداره تصفيه -٣

 

  :عمليات تصفيه

  پرداخت بدهيهاي تاجر -١

 وصول مطالبات تاجر -٢

 انجام تعهدات تاجر -٣

 تقسيم اموال باقيمانده -٤

  

  : دادگاه در امر تصفيهنقش

  رسيدگي به شكايات از تصميمات عضو ناظر -١

 تعويض عضو ناظر -٢

 تعيين ميزان حق الزحمه مدير تصفيه -٣
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 ٣٤

 تصويب ميزان نفقه تاجر ورشكسته پس از تأييد عضو ناظر -٤

 تصديق يا رد سازش بوسيله مدير تصفيه در دعاوي تاجر ورشكسته -٥

 رسيدگي به طلب طلبكارها -٦

 قيتصديق قرارداد ارفا -٧

 اتخاذ هر نوع تصميم در صورت تعقيب تاجر به اتهام ورشكستگي به تقلب -٨

  

  :نقش دادستان در امرتصفيه

   به تقصير یا تقلبتعقيب تاجر به اتهام ورشكستگي -١

  اسناد تاجر وم صورت دارايي و مراجعه به دفاترنظارت دادستان بر تنظي -٢

 يله مدير تصفيهصدور مجوز در فروش اثاث البيت و مال التجاره تاجر بوس -٣

 استحضار دادستان در صورت عدم حضور تاجر در مورد صلح اموال بوسيله مدير تصفيه -٤

 نظارت در فروش مال مورد وثيقه -٥

  

  :نقش مدير تصفيه در امر تصفيه

  تقاضاي مهر و موم اموال تاجر ورشكسته از عضو ناظر -١

ه نيست و به آار  و اموالي آه نگهداري آنها مقرون به صرففروش اموال سريع الفساد -٢

 انداختن سرمايه تاجر با اجازه عضو ناظر

 بررسي و تنظيم صورت دارايي تاجر ورشكسته -٣

 تهيه و تنظيم صورت دارايي تاجر پس از تقاضاي رفع توقيف -٤

 وصول مطالبات تاجر با اجازه عضو ناظر و فروش اموال با اجازه دادستان -٥

 اقدامات تأميني جهت حفظ حقوق تاجر ورشكسته -٦

 يص مطالباتتشخ -٧

 )البته با اجازه اآثريت طلبكارها(تعقيب تاجر به اتهام ورشكستگي به تقلب و تقصير  -٨

  

  : عضو ناظر در امر تصفيهنقش

  گزارش منازعات ناشي از ورشكستگي به دادگاه -١

 تسليم گزارش وضعيت تاجر به دادستان -٢

 كارها به دادگاهطلبگزارش اختالف در طلب  -٣

  ارفاقي به دادگاهقاد قراردادگزارش نحوه انع -٤

 اجازه انجام برخي اقدامات به مدير تصفيه -٥

 نظارت در پرداخت موقت طلب به طلبكارها و وصول مطالبات تاجر -٦

 تعيين محل، روز و ساعت براي تشخيص مطالبات طلبكارها -٧

 تصديق طلب طلبكاران -٨

 دعوت طلبكاران براي تصميم گيري جهت انعقاد قرارداد ارفاقي با مدير تصفيه -٩

   تشخيص صحت ادعاي طلبكاران-١٠  

   تعيين ميزان نفقه تاجر با تصويب دادگاه-١١  
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 ٣٥

   تصويب استرداد اموال-١٢  

   مهر و موم آردن اموال تاجر-١٣  

  ش جهت تنظيم صورت دارايي تاجر ورشكستهس تحقيق و پر-١٤  

   نظارت بر فروش اموال تاجر-١٥  

  

  :اداره تصفيه

  . است دولتينهادی -١

 . استائيهتحت نظارت قوه قض -٢

 .بر عهده دولت استباوجود این اداره امر تصفيه  -٣

 .برخي آارآنان اين اداره داراي ابالغ قضايي هستند -٤

 .، آادر اداري هستند ادارهگروهي از آارآنان -٥

  

  :دفاتر اداره تصفيه

  دفتر فهرست ورشكستگان -١

 دفتر فهرست مأموريتهاي اداره تصفيه -٢

 دفتر روزنامه  -٣

 دفتر صندوق -٤

 دفتر آل -٥

 ر ترازنامه آزمايشدفت -٦

 دفتر نماينده -٧

  

  :ساختار مالي اداره تصفيه

   صندوق ب-٢ صندوق الف  -١: است) حساب(از لحاظ مالي اداره تصفيه داراي دو صندوق 

در آمد صندوق الف از محل اموالي است آه اداره تصفيه بابت هزينه تصفيه از اموال تاجر 

  .آند برداشت مي

  :شود فاوتي تأمين ميهاي متدرآمد صندوق ب از محل

گيرد   درصد حقوقي آه به موجب قانون ثبت شرآتها جهت امضاي دفاتر تجاري تعلق مي٢٥ -١

  .شود به حساب صندوق ب واريز مي

  .شود  در صدي از مبالغي آه بابت واخواست اسناد تجارتي هزينه مي-٢

 شناسايي شود ظرف مهلت مقرر خود را معرفي نكند و بعدبه تاجر  اگر شخص بدهكار -٣

  .شود  درصد مبلغ بدهكاري به نفع صندوق ب جريمه مي٢٥ عالوه بر وصول مطالبات از او 

  

  :هزينه صندوقهاي الف و ب

در وضع فعلي به موجب مصوبه شوراي انقالب آليه درآمدهاي صندوقهاي الف و ب به حساب 

  .شود خزانه عمومي واريز مي
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 ٣٦

  :اجر ورشكستهمهر و موم و صورت برداري از اموال ت

  )توسط عضو ناظر( مطابق قانون تجارت  -١

 )توسط اداره تصفيه( مطابق قانون اداره تصفيه  -٢

  

شوند مانند مستثنيات   درج ميشوند ولي در صورت دارايي بعضي اموال مهر و موم نمي: نكته

  .دين

  .شود و نه اموال شرآاء  اگر تاجر، شرآت تجاري باشد، اموال شرآت مهر و موم مي

  .شود ر آسي از تاجر ورشكسته ضمانت آرده باشد، اموال ضامن مهر و موم نمياگ

  

  :اقدامات مدير تصفيه براي حفظ حقوق تاجر

  ....وصول مطالبات، اقامه دعوي جهت وصول طلب، رعايت مواعد برات و سفته و

  

  : قانون اداره تصفيه٢١ماده 

ره بگذارد، مگر اينكه صريحًا از اين متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار ادا« 

تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه  در صورت اقتضا اداره تصفيه مي. تكليف معاف شده باشد

  .خواهد توقيف او الزم شود قرار توقيف را از دادگاه مي

ر تواند از دوام توقيف خود د آيد، ورشكسته مي رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي

  ».هر ماه يك بار به دادگاه صادر آننده قرار توقيف شكايت نموده، رفع آن را بخواهد

  . قانون تجارت، احتمال بازداشت تاجر ورشكسته را پيش بيني نموده است٤٣٦ و ٤٣٥ماده 

  .قرار بازداشت هر ماه يكبار قابل اعتراض است

ه آدرس تاجر ورشكسته ارسال در زمان عمليات تصفيه تمام نامه ها و مراسالت آه ب: نكته

  .شود شود، به اداره تصفيه داده مي

  

  شود يا خير؟ اگر تاجر ورشكست شود آيا تجارتخانه او تعطيل مي: سئوال

اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه « قانون تجارت ٥٠٧طبق ماده : پاسخ

نتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين توانند براي اين امر وآيل يا عامل مخصوصي ا بدهند مي

  ».مأموريت را بدهند

  

گيرند اما طبق  طبق قانون تجارت طلبكارها در مورد ادامه آار تاجر ورشكسته تصميم مي: نكته

آند و نظر  قانون اداره تصفيه، اين اداره تصفيه است آه در مورد ادامه آار تاجر تصميم گيري مي

  .طلبكارها جنبه مشورتي دارد

  

  :وضعيت قراردادهاي منعقده توسط تاجر ورشكسته

منعقد آند و در اثناي قرارداد ورشكست ) از نوع قرارداد مستمر(اگر تاجر قراردادي : سئوال

  شود تكليف چيست؟
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 ٣٧

هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در « قانون تجارت ٥١٢ماده : پاسخ

 اگر .آند آه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ميفسخ يا ابقاي اجاره به نحوي 

اند  تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال از بابت مال االجاره آه تا آن تاريخ مستحق شده

  ».شوند جزء غرما منظور مي

اگر تصميم بر ابقاي اجاره بوده و تأميناتي هم سابقًا به موجب اجاره نامه به موجر داده ........ 

شود  ه باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد واال تأميناتي آه پس از ورشكستگي داده ميشد

راضي به فسخ نشود  در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر. بايد آافي باشد

  ».حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت

   

  :اگر مدير تصفيه عقد اجاره را فسخ آند

  .موجر تعلق نخواهد گرفت چون اجاره فسخ  شده استاجاره بهاي ايام آينده به  -١

ملحق  ه غرما اجاره بهاي ايام گذشته طلبكار تاجر ورشكسته است و بموجر بابت -٢

 .ميشود

  

  :اگر تصميم مدير تصفيه بر ابقاي اجاره بود

  شود ر براي بدهي ايام گذشته داخل غرما ميموج -١

 .ر پرداخت آندمينات آافي به موجه بهاي ايام آينده بايستي تضمدير تصفيه براي اجار -٢

گيرد ولي موجر راضي به فسخ  به فسخ اجاره ميتصميم در حالتي آه مدير تصفيه : نكته

  .تواند بدون دادن تأمين اجاره را ابقاء آند شود مدير تصفيه مي نمي

به تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت  مدير تصفيه مي« : قانون تجارت٥١٣ماده 

و ) اين حق منع نشده باشداز مشروط بر اينكه به موجب قرارداد آتبي ( ديگري تفويض نمايد 

در صورت تفويض به غير بايد وثيقه آافي آه تأمين پرداخت مال االجاره را بنمايد به مالك اموال 

  ».مستأجره داده و آليه شرايط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا آند

  . منطبق با مقررات قانون مدني است٥١٣رت در ماده قانون تجا

  .منافع عين مستأجره است مطابق قانون مدني، مستأجر مالك

تواند عين مستأجره را اجاره بدهد مگر اينكه در عقد  مستأجر مي«:  قانون مدني٤٧٤ماده 

  ».اجاره خالف آن شرط شده باشد

تواند منافع مورد اجاره را آًال  ستأجر نميم «١٣٥٦ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٠ماده 

يا جزئًا يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينكه آتبًا اين اختيار به او داده 

  ».شده باشد

  

  :شناسايي طلبكارهاي تاجر ورشكسته

  از طريق مراجعه به دفاتر و صورت حسابهاي تاجر ورشكسته -١

  هاز طريق آگهي در روزنام -٢
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 ٣٨

  :اعتراض طلبكارهاي تاجر ورشكسته به تشخيص و تصديق طلب

اعتراض طلبكارها در محكمه اي آه حكم ورشكستگي را صادر آرده است قابل رسيدگي 

  :است و ممكن است اين اعتراض چند حالت داشته باشد

  .د توسط اداره تصفيه يا مدير تصفيه معترض باشطلبكار نسبت به رد مطالبات خود: حالت اول

مدير تصفيه با اداره تصفيه طلبكار بودن شخص را پذيرفته ولي ميزان طلب او را : حالت دوم

  .آمتر تشخيص داده است

  .طلبكاري نسبت به طلبكار شناخته شدن شخص ديگري معترض است: حالت سوم

اگر طلبكاري بتواند ثابت آند شخص ديگري آه طلب او مورد تصديق قرار گرفته، طلبكار نبوده 

است هر آنچه آه قرار بود هنگام تقسيم دارايي به آن شخص داده شود به طلبكار معترض 

  .گيرد البته تا ميزان طلبش تعلق مي

  

  :شود اداراتي آه آگهي دعوت طلبكارها به آنجا هم ارسال مي

  قسمتهاي اجرايي حوزه ورشكسته -١

 دادگاههايي آه دعاوي مربوط به ورشكسته در آنجا مطرح است -٢

 اي بيمه اي آه طرف قرارداد تاجر ورشكسته هستندبنگاهه -٣

  

  شود؟ چرا آگهي مذآور به بنگاه بيمه ارسال مي: سئوال

  .تا اداره بيمه مبالغ احتمالي را به مدير تصفيه يا اداره تصفيه تحويل دهد: پاسخ

  

چرا آگهي به دادسرايي آه تاجر ورشكسته در حوزه آنجا اقامت دارد ارسال : سئوال

  شود؟ مي

  .جلوگيري شود» قيم«از انتخاب تاجر به عنوان برای مثال تا : پاسخ

  

  :دعوت از بدهكاران در آگهي

اگر بدهكار به موقع . آيد نيز دعوت به عمل ميبه تاجر در آگهي دعوت طلبكارها از بدهكاران 

ته از او گرف» طلب«خودش را معرفي نكند و بعدًا بدهكار بودن او مشخص شود، عالوه بر اينكه 

  .شود جريمه مي» ب«شود به ميزان يك چهارم بدهي به نفع صندوق  مي

شود و  در آگهي از تمام اشخاصي آه مالي از اموال تاجر ورشكسته در اختيار دارند دعوت مي

  ......روند در صورت عدم معرفي هر گونه حقي آه نسبت به اموال دارند از بين مي

  .رود رد از بين مي هر گونه حقي آه نسبت به اموال دا-١ 

  .شود ماني تبديل مي يد او از يد اماني به يد ض-٢ 
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 ٣٩

  :وصول مطالبات تاجر

  تواند دعاوي تاجر را با صلح خاتمه دهد يا خير؟ آيا اداره تصفيه مي: سئوال

به موجب قانون اداره تصفيه در تمام دعاوي آه هيئت طلبكارها در آن ذينفع باشند : پاسخ

تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد البته در صلح دعاوي اداره تصفيه بايستي نفع  اداره تصفيه مي

  .طلبكارها را در نظر بگيرد

  

  :قرارداد ارفاقي

توانند در مورد ادامه تصفيه  پس از مشخص شدن ميزان دارايي تاجر ورشكسته، طلبكارها مي

  :دو حالت ممكن است پيش آيد. گيري آنند تصميم

تصفيه اموال تاجر ورشكسته را از طريق مزايده به فروش رسانده و بين مدير : حالت اول

  .آند طلبكاران تقسيم مي

آنند و با تاجر ورشكسته قراردادي منعقد  طلبكاران از ادامه تصفيه صرف نظر مي: حالت دوم

  )اآثريتي(قرارداد ارفاقي : آنند آه تاجر آار آند و بدهي خودش را پرداخت آند مي

  »ين اآثريت طلبكارها و تاجر ورشكستهقرارداد ب«

  شود؟ چرا به اين قرارداد، قرارداد ارفاقي گفته مي: سئوال

  :پاسخ

 تاجر حق تصرف در امور مالي خودش را ندارد در حاليكه طبق اين قرارداد در ٤١٨ طبق ماده -١

  .آند شود و دوباره تجارت مي حق او ارفاق مي

  .ود آه بدهي خودش را بعد از انقضاي اين مهلت بپردازدش  معموًال به تاجر مهلت داده مي-٢

 معموًال در زمان انعقاد قرارداد ارفاقي، طلبكارها از مقداري از مطالبات خود به نفع تاجر صرف -٣

  .آنند نظر مي

شوند و در  در جايي آه اداره تصفيه وجود دارد، طلبكاران توسط اداره تصفيه دعوت مي: نكته

  .دهد فيه وجود ندارد اين آار را عضو ناظر انجام ميجايي آه اداره تص

پس از رسيدگي به مطالبات بستانكاراني آه يك قسمت يا تمام  «: قانون اداره تصفيه٣٨ماده 

شوند و اگر درخواست  طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسيله اخطاريه در جلسه دعوت مي

  ».شود مه قيد ميقرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوت نا

اداره گزارش آاملي نسبت به وضعيت دارايي و مطالبات متوقف « قانون اداره تصفيه ٣٩ماده 

آند ولي  داده و نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده و در صورت مجلس ذآر مي

  ».نظر آردن از دعاوي مشكوك تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرف

 روز از تاريخ موعدي آه به موجب نظامنامه عضو ناظر در ظرف هشت«انون تجارت  ق٤٦٧ماده 

 محكمه آليه طلبكارهايي را آه طلب آنها ده به توسط دفتردار معين ش٤٦٧مذآور در ماده 

تشخيص يا تصديق يا موقتًا قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت 

ضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعه هاي دعوت و اعالنات مندرجه در مو. نمايد مي

  ».جرايد بايد تصريح شود

  .گيرد اطالعات مربوط به تاجر ورشكسته توسط مدير تصفيه در اختيار طلبكاران قرار مي



          ٤ رتحقوق تجا 
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 ٤٠

مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي آه از طرف عضو ناظر « قانون تجارت ٤٧٧ماده 

طلبكارهايي آه طلب آنها . شود است در تحت رياست مشاراليه منعقد ميمعين شده 

تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي آه طلب آنها موقتًا قبول گرديده يا وآيل 

شود مشاراليه  شوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار مي ثابت الوآاله آنها حاضر مي

تواند اعزام وآيل نمايد آه عذر موجه داشته و صحت  ي ميبايد شخصًا حاضر گردد و فقط وقت

  ».آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد

مدير تصفيه به مجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و  «: قانون تجارت٤٧٨ماده 

دهد  اقداماتي آه به عمل آمده و عملياتي آه به استحضار تاجر ورشكسته شده است مي

شود و عضو ناظر بايد از آليه  امضاي مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم ميراپرت مزبور به 

  ».مذاآرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورت مجلس ترتيب دهد

  

  .توان قرارداد ارفاقي منعقد آرد با شرآت تجارتي هم مي

  

  توان قرارداد ارفاقي منعقد آرد؟ آيا با شرآاي ضامن در شرآتهاي اشخاص مي: سئوال

اگر شرآت تضامني، مختلط يا نسبي ورشكست شود  «: قانون تجارت٥٠٦ماده : پاسخ

توانند قرارداد ارفاقي را با شرآت يا منحصرًا با يك يا چند نفر از شرآاي ضامن  طلبكارها مي

  ».منعقد نمايند

شرآاي ضامن تاجر نيستند و بر فرض آه تاجر باشند ورشكست نيستند بنابراين قرارداد : نكته

طلبكارها با شرآاي ضامن شرآتهاي اشخاص به معناي واقعي قرارداد ارفاقي محسوب 

  .شود نمي

  : قانون تجارت٥٠٦ادامه ماده 

شود ولي  در صورت ثاني دارايي شرآت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مي........ 

ما تقسيم نخواهد دارايي شخصي شرآايي آه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غر

  ».شد

 حصه ایتوانند تعهد  ا شرآاي ضامن آه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نميشريك ی... «

قرارداد مخصوص منعقد شده است از او شريكي آه با . نمايند مگر از اموال شخص خودشان

  ».مسئوليت ضمانتي مبري است

 قانون ١٠ارداد خصوصي مطابق ماده شود يك قر قراردادي آه با شريك ضامن منعقد مي: نكته

  .مدني است

  

  :تشريفات قرارداد ارفاقي

قرارداد ارفاقي در زمره عقود تشريفاتي است و اگر تشريفات قانون رعايت نشود اين قرارداد 

  .باطل است

شود  قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نمي « : قانون تجارت٤٧٩ماده 

  ».اجراي مراسمي آه در فوق مقرر شده استمگر پس از 
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  چه اآثريتي از طلبكارها بايد به انعقاد قراردادي رأي دهند؟: سئوال

 درصد آل ٧٥صاحبان (اآثريت مبلغي ) +  طلبکارانبيش از نصف(اآثريت عددي : پاسخ

  )مطالبات

  :به هنگام رأي گيري از طلبكارها چند حالت ممكن است پيش آيد

آند،  آار تصفيه ادامه پيدا مي: شود ريت عددي و اآثريت مبلغي حاصل نمياآث: حالت اول

  .شود شود و بين طلبكاران تقسيم مي اموال فروخته مي

  .شود قرارداد منعقد مي: شود هم اآثريت مبلغي و هم اآثريت عددي حاصل مي: حالت دوم

  .شود فقط يكي از اآثريت ها حاصل مي:حالت سوم

شود، در   ميجدید بيني قانون، جلسه طلبكارها براي يك هفته بعد تدر حالت سوم طبق پيش

جلسه دوم آساني آه قبًال رأي داده اند و رأي شان تغيير پيدا نكرده الزم نيست حاضر شوند 

توانند در جلسه دوم  اما آساني آه نظرشان تغيير آرده يا در جلسه اول حاضر نشده اند مي

شود در غير  اگر اآثريت حاصل شد، قرارداد ارفاقي منعقد ميحاضر و رأي خود را اعالم آنند 

  .آند اين صورت تصفيه ادامه پيدا مي

  

  :انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسته به تقلب

اگر تاجر ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد « قانون تجارت ٤٨٣ماده 

  ....شود نمي

ي است ولي عليه او طرح دعواي ورشكستگي به ورشكسته عاددر صورتي آه تاجر : سئوال

  شود و هنوز نتيجه شكايت مشخص نيست انعقاد قرارداد ارفاقي چگونه است؟ تقلب مي

در موقعي آه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب .... « قانون تجارت ٤٨٣ادامه ماده : پاسخ

آيا با احتمال حصول برائت نند آه شود الزم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم آ تعقيب مي

 انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تاجر و

 اگر بخواهند تصميم را موآول به زمان .ا تصميم فوري خواهند گرفتیتقلب موآول خواهند آرد 

 را حائز ٤٨٠لغ اآثريت معين در ماده بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مب

ي قباشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفا

  ».شود قواعدي را آه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد

  

  :انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسته به تقصير

اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد  « ن تجارت قانو٤٨٤ماده 

توانند تا  ارفاقي ممكن است ليكن در صورتيكه تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبكارها مي

  ».حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را به تأخير بياندازند
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  :فاقي توسط دادگاه صادر آننده حكم ورشكستگيتصديق قرارداد ار

قرارداد ارفاقي در صورتي قابل اجراست آه دادگاه صادر آننده حكم ورشكستگي آن را تصديق 

  .آند

معترضين يك هفته فرصت دارند اعتراضات خود را به دفتر دادگاه تسليم آنند و دادگاه بر اساس 

  .كندميد ارفاقي تصميم گيري گزارش عضو ناظر در خصوص رد يا تصديق قراردا

قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين  « : قانون تجارت٤٨٦ماده 

تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته  توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد، محكمه نمي مي

، هر گاه در ظرف اين  قانون تجارت تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد٤٨٥مذآور در ماده 

مدت از طرف طلبكارهايي آه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در 

موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر آند اگر اعتراضات تصديق شود 

  ».شود قرارداد نسبت به تمام افراد ذينفع بالاثر مي

  .آند  فعاليت تجاري را شروع ميتاجر مجددًا: تصديق قرارداد

  .آند تصفيه ادامه پيدا مي: عدم تصديق قرارداد

همين آه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي آه در « :  قانون تجارت٤٨٩ماده 

  ».... اند قطعي خواهد بود  روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء آرده١٠اآثريت بوده اند يا در ظرف 

  

  :خالف قرارداد ارفاقيطلبكارهاي م

قرارداد ارفاقي نسبت به چنين طلبكاري اثر ندارد و بايد سهم اين طلبكار يا طلبكارها از دارايي 

طلبكارهايي آه جزء اآثريت نبوده و قرارداد را ....  « : قانون تجارت٤٨٩ماده . تاجر پرداخت شود

رسد  ارايي تاجر به طلبكارها ميد سهم خود را موافق آنچه از دنتوان هم امضاء نكرده اند مي

دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه آنند 

مگر پس از تأديه تمام طلب آساني آه در قرارداد ارفاقي شرآت داشته يا آن را در ظرف ده 

  ».اند روز مزبور امضاء نموده

  .خارج شدن تاجر ورشكسته از محجوريت استيكي از اثرات قرارداد ارفاقي 

همينكه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه «:  قانون تجارت٤١٩ماده 

الف دهد آه در صورت عدم اخت صورت حساب آاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته مي

ين دارايي ورشكسته را به  دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنمدير تصفيه آليه. شود بسته مي

اند داده شود به مشاراليه  استثناي آنچه آه بايد به طلبكاراني آه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده

گيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذآور را داد مأموريت مدير  رد آرده رسيد مي

نمايد و مأموريتش  هيه مياز تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلس ت. شود تصفيه ختم مي

  ».يابد، در صورت توليد اختالف محكمه رسيدگي آرده و حكم مقتضي خواهد داد خاتمه مي

  

  :قرارداد ارفاقياز بين رفتن 

  عدم رعايت تشريفات: بطالن -١

 عدم رعايت شرايط قرارداد توسط تاجر: فسخ -٢

  ورشكستگي مجدد تاجر -٣
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  :تيمدر اين سه حالت با سه دسته طلبكار مواجه هس

  )مخالفين(طلبكارهايي آه با بستن قرارداد ارفاقي مخالف بوده اند  -١

 )موافقين(طلبكارهايي آه با بستن قرارداد ارفاقي موافق بوده اند  -٢

 )طلبكارهاي جديد(اند  طلبكارهايي آه پس از انعقاد قرارداد ارفاقي پديد آمده -٣

  

ل باقيمانده بين آداميك از  بعد از فسخ يا ابطال يا ورشكستگي مجدد تاجر اموا:سئوال

  شود؟ طلبكارها تقسيم مي

بعد از فسخ يا ابطال ورشكستگي مجدد تاجر، مخالفين سهمي از دارايي تاجر : پاسخ

  .اند ورشكسته ندارند چون قبًال سهم خود را دريافت آرده

  

  :انيم يكي را بر ديگري ترجيح دهيمتو نمي طلبكارهاي موافق و طلبكارهاي جديدبين 

 تمايل طلبكاران تاجر ورشكسته در ا بر طلبكارهاي موافق ترجيح دهيم طلبكارهاي جديد راگر

  .شود  مينعقاد قرارداد ارفاقي با او آما

 تمايل به معامله آردن با تاجر را بر طلبكارهاي جديد ترجيح دهيم آسياگر طلبكارهاي موافق 

  .ورشكسته را نخواهد داشت

ت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر ورشكسته بين در صور «: قانون تجارت٥٠ماده 

طلبكاران ارفاقي و اشخاصي آه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده اند به غرما تقسيم 

  ».شود مي

 منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و هر گاه تاجري ورشكست و امرش«:  تجارت قانون٥٠٣ماده 

ابطال يا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ثانيًا بدون اينكه قرارداد مزبور 

  ».است ورشكستگي ثانوي الزم االجرا

  

داخت با تاجر قرارداد ارفاقي منعقد شده و تاجر به تدريج مقداري از بدهيهايش را پر: فرض

  .شود  ورشكست ميآند اما بعد از مدتي مي

موافقين دريافت آرده اند را به آيا هنگام تقسيم دارايي تاجر آن ميزان طلبي آه : سئوال

  آوريم يا خير؟ حساب مي

سخ يا ابطال اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان ف «: قانون تجارت٥٠٢ماده : پاسخ

  ».رسد آسر خواهد شد ي آنها از وجهي آه به ترتيب غرماء به آنها ميچيزي گرفته اند مأخوذ

  

  :فروش اموال تاجر ورشكسته

شود اما برخي اموال بدون مزايده  ال تاجر ورشكسته از طريق مزايده انجام ميفروش امو

ت هستند، اموالي شود؛ مانند اموال فاسد شدني، اموالي آه در معرض تنزل قيم فروخته مي

  ....ه ثابت دارندآه در بازار مظن

فات انجام اگر طلبكاران راضي شوند آه بدون تشريفات مزايده اموال به فروش برسد اين تشري

  .نحوه انجام مزايده در قانون تجارت و قانون اداره تصفيه ذآر شده است. نخواهد شد
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اموال ممكن است به صورت نقد يا نسيه به فروش برسد آه در صورت ثاني خريدار حداآثر 

  .مدت سه ماه براي پرداخت وقت دارد

گيرد تا بين طلبكارهاي تاجر  ي ثمن معامالت در اختيار مدير تصفيه قرار م،بعد از فروش اموال

  .ورشكسته آنها را تقسيم آند

  

  :دعواي استرداد

دعواي استرداد عبارت است از دعوايي آه خواسته آن استرداد اموال اماني نزد تاجر 

  .در اين حالت مالك اعيان، طلبكار نيست بلكه خواهان عين مال است. ورشكسته است

  .گيرد  به بعد قانون تجارت مورد مطالعه قرار مي٥٢٨ در خصوص  دعاوي استرداد مقررات ماده

اگر قبل ورشكستگي تاجر، آسي اوراق تجاري به او داده باشد :  قانون تجارت٥٢٨ماده   

ساند و وجه آه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و يا به مصرف معين بر

تگي در نزد تاجر ورشكسته موجود شته و اسناد عينًا در حين ورشكساوراق مزبور تأديه نگ

  ».توانند عين اسناد را استراداد آنند باشد صاحبان آن مي

هايي آه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به  مال التجاره«:  قانون تجارت٥٢٩ماده 

د مادام آه عين مشاراليه داده شده است آه به حساب صاحب مال التجاره به فروش برسان

 نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور به امانت يا زئاًًآنها آًال يا ج

  ».براي فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است

هايي آه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري آرده  مال التجاره«:  قانون تجارت٥٣٠ماده 

اشد از طرف فروشنده و اال از طرف آسي و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخت نشده ب

  ».آه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است

 در صورتي آه آسي مالي را به تاجر ورشكسته فروخته باشد ٥٣٠رسد طبق ماده  به نظر مي

و هنوز ثمن را دريافت نكرده باشد و تاجر ورشكست شده باشد حق دارد معامله را فسخ و 

  . پس بگيردعين مال را

عمال آند خيار تفليس نام اتواند آن را   فروشنده مي٥٣٠خياري آه به موجب آن، مطابق ماده 

  ) قانون مدني٣٨٠ماده . (دارد

اي آه براي فروش به تاجر  هر گاه تمام يا قسمتي از مال التجاره« : قانون تجارت٥٣١ماده 

رشكسته احتساب خريدار و تاجر وورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي بين 

احب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار نشده باشد از طرف ص

  ».... باشد

با اينكه معامله بيع انجام شده است ولي چون هنوز خريدار ثمن معامله را پرداخت نكرده 

 فسخ آند و جنس خود را پس است اين حق به صاحب عين مال داده شده است آه معامله را

  .بگيرد اعم از اينكه جنس نزد تاجر باشد يا خريدار

بطور آلي عين هر مال متعلق به ديگري آه نزد تاجر ..... «:  قانون تجارت٥٣١ادامه ماده 

  ».ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است
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 در اختيار متصدي حمل اگر آااليي را به آدرس تاجر ورشكسته بارنامه آرده باشيم و: سئوال

  توان آاال را مسترد آرد؟ و نقل باشد و در همين زمان تاجر ورشكست شده باشد آيا مي

اي آه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از  اگر مال التجاره«:  قانون تجارت٥٣٢ماده : پاسخ

ش اي آه داراي امضاي ارسال آننده است به فرو وصول از سوي صورت حساب يا بارنامه

 قابل ٥٢٩شود واال موافق ماده  رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي

  ....استرداد است

  :دو حالت وجود دارد

طرف گيرنده از روي بارنامه آاال را معامله آرده است در اين آاال قابل استرداد : حالت اول

  .نيست

 نكرده است در اين حالت فرستنده طرف گيرنده قبل از تحويل آاال هنوز معامله: حالت دوم

  .تواند از متصدي حمل و نقل بخواهد آه آاال را مسترد آند مي

اگر فروشنده اين اختيار را دارد آه به متصدي حمل و نقل دستور استرداد آاال را بدهد، : نكته

  حق حبس؟اجرای اين اختيار ناشي از فسخ معامله او با تاجر است يا ناشي از 

تواند با اجازه عضو ناظر تسليم   قانون تجارت، مدير تصفيه تاجر ورشكسته مي٥٣٤مطابق ماده 

در واقع فرستنده از حق حبس . مال التجاره را بخواهد منتها، بايستي قيمتش را بپردازد

  .استفاده آرده است

هر گاه آسي مال التجاره اي به تاجرو رشكسته فروخته وليكن هنوز «:  قانون تجارت٥٣٣ماده 

ن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به آسي ديگر آه به حساب او بياورد آ

  ».التجاره امتناع آند اي آه وجه آن را نگرفته از تسليم مال تواند به اندازه آن آس مي

تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول  مدير تصفيه مي«:  قانون تجارت٥٣٥ماده 

  ».دهد رت اختالف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر حكم مقتضي را مينمايد و در صو

اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشود و افراد ذينفع اموال خود را پس گرفته اموا ل باقيمانده به فروش 

  .شود رسد و بين طلبكاران تقسيم مي مي

  

  :طبقه بندي طلبكاران

  طلبكاران با حق وثيقه -١

 )حق رجحان(طلبكاران با حق تقدم  -٢

 )غرما(طلبكاران عادي  -٣

  

  :طلبكاران با حق وثيقه

در اين . اي گرفته است منظور از طلبكار با حق وثيقه، طلبكاري است آه بابت طلب خود وثيقه

شود و   طلبكار با حق وثيقه پرداخت مي وثيقه، از محل فروش آن ابتدا طلبحالت بعد از فروش

  .تقسيم خواهد شدیگر دسپس مقدار باقيمانده بين طلبكاران 

اگر مورد وثيقه آمتر از طلب شخص به فروش رسد تمام قيمت به طلبكار با حق وثيقه پرداخت 

  .شود شود و طلبكار براي بقيه طلب خود داخل در طلبكاران عادي مي مي
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در صورتي آه طلبكار با حق وثيقه براي استيفاي طلب خود به اداره ثبت رجوع نمايد : سئوال

  اره ثبت صالحيت فروش وثيقه را دارد يا اينكه اداره تصفيه بايستي اين آار را انجام دهد؟آيا اد

داند در  ح ميل اداره تصفيه را در مورد فروش اموال مورد وثيقه صارأي ديوان عالي آشور

ت مقررات تصفيه را با عمليات اجرايي اداره ثبت بدون تعارض دانسته حالي آه شوراي عالي ثب

  .دهد عتقد است عمليات اجرايي را اداره ثبت به طرفيت مدير تصفيه انجام مياست و م

  . رويه ديوانعالي آشور با رأي شوراي عالي ثبت هماهنگي نداردرأي وحدت
  

  )حق رجحان( طلبكاران با حق تقدم

  .طلبكاراني آه قانونگذار بنابر مصالحي آنها را به طلبكاران عادي برتري داده است

  . حق تقدم خود داراي طبقه بندي هستند و در هر طبقه درجات متفاوتي وجود داردطلبكاران با

  :طبقه بندي طلبكاران با حق تقدم مطابق قانون اداره تصفيه

   حقوق خدمه خانه براي مدت يكسال آخر قبل از توقف-الف  :طبقه اول

  ماه قبل از٦براي مدت ) تجارتخانه(اران بنگاه ورشكسته  حقوق خدمتگز–ب 

    توقف

 قبل از  ماه٣گيرند براي مدت  فتگي مزد مي دستمزد آارگراني آه روزانه يا ه-ج

  توقف

  طلب اشخاصي آه مال آنها به عنوان واليت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته   :طبقه دوم

  بوده نسبت به ميزاني آه ورشكسته از جهت واليت يا قيمومت مديون شده       

  وقف در دوره قيمومت يا واليت و يا در ظرف يكسالاست البته در صورتي آه ت      

  .پس از انقضاي آن اعالم شده باشد      

   طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي آه به مصرف مداواي تاجر ورشكسته و: طبقه سوم

  .خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است      

  :طبقه چهارم

   قانون مدني١٢٠٦ه زن مطابق ماده  نفق-١

  .شود دين محسوب نمي نفقه اقارب نسبت به ايام گذشته 

 مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقًال پنج سال قبل ازتوقف واقع شده -٢

  .گيرد باشد و نسبت به مازاد جزء طلبكاران عادي قرار مي
  

دي مواجه عالوه بر مقررات خاص ورشكستگي در ساير قوانين و مقررات با موار: نكته

  . را در زمره طلبكارهاي با حق تقدم تلقي آرده استی اشخاص،شويم آه قانون مي

 قانون تأمين اجتماعي، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي ناشي از اجراي قانون ٤٩طبق ماده 

  .تأمين اجتماعي در عداد مطالبات ممتاز است

تواند به  ن اجتماعي باشد آيا مي سازمان تأمي،اگر يكي از طلبكارهاي تاجر ورشكسته:سئوال

  اين قانون استناد آند يا خير ؟

بكار يك امر استثنايي است و لطبق رأي ديوانعالي آشور ممتاز تلقي شدن ط: پاسخ

توان آن را توسعه داد و فقط بايد موارد مصرح در قانون تجارت و قانون اداره تصفيه را مورد  نمي

  .نظر قرار بدهيم
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  )ماغر(طلبكاران عادي

منظور از اصل تساوي حقوق طلبكارها اين است آه به هر طلبكار به نسبت طلب او به ميزان 

  .تمام مطالبات پرداخت شود
  

  :سند عدم آفايت دارايي

را به اين طلبكار » سند عدم آفايت دارايي«اگر طلبكار به تمام طلب خودش نرسد مدير تصفيه 

  .به قسمتي از طلب خودش نرسيده استلبكار آند آه ط آند و اين سند ثابت مي تقديم مي
  

  :ختم اختصاري ورشكستگي

هر گاه تاجر ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين نداشته باشد «:  قانون اداره تصفيه٢٢ماده 

شود اگر بستانكاران بعضًا يا آًال درخواست اجراي اصول ورشكستگي را  مراتب آگهي و قيد مي

  ».هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت روز ننموده و ١٠در ظرف مدت 
  

  :اعاده اعتبار

  :اعاده اعتبار

  حقي -١

  حكمي -٢
  

ل متفرعات آن زماني است آه تاجر تمام بدهيهاي خودش را  همراه با آ: اعاده اعتبار حقي

سي بدهكار نيست و با ارائه اسناد و مدارك تأديه ديون از دادگاه پرداخت آرده و به آ

  .خواهد حكم به اعاده اعتبار او بدهد مي

عات و مخارجي آه به رف ورشكسته آه آليه ديون خود با متهر تاجر«:  قانون تجارت٥٦١ماده 

  ».نمايد آن تعلق گرفته است آامًال بپردازد حقًا اعاده اعتبار مي
  

 آند اما زماني است آه تاجر تمام بدهي خودش را پرداخت نمي: اعاده اعتبار حكمي

  .آند آه از دادگاه تقاضاي اعاده اعتبار نمايد صالحيت آن را پيدا مي

  : يموارد اعاده اعتبار حکم

زماني آه طلبكاران با تاجر ورشكسته قرارداد ارفاقي منعقد آرده و تاجر قرارداد ارفاقي  -١

  .را به طور آلي انجام داده است

 تاجر رضايت داده باشند و يا زماني آه تمام طلبكارهاي تاجر ورشكسته به اعاده اعتبار -٢

 .اينكه طلبكاران ذمه تاجر را ابراء آرده باشند

 سال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي گذشته ٥اعاده اعتبار حكمي در صورتي آه حداقل 

  .تواند مجددًا فعاليتهاي تجاري خودش را آغاز آند باشد با صدور حكم اعاده اعتبار تاجر مي

  

  

  والسالم
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