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 هواحلق

 

 جزوه خمترص اکربردی حقوق جتارت

 ویژه آ زمون واکلت

 

 

 معنی رشیق
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  خدایا به توکل نام اعظمت

 عرض سالم و احترام خدمت دانش آموختگان فرهیخته رشته حقوق؛

های فارغ التحصیالن رشته حقوق به خالف اغلب رشته های درسی قبولی در آزمون بی شک یکی از مهمترین دغدغه
 باشد. می های حقوقیسوتشغلی و نیل به تصدی کهای خاص 

محترم رشته حقوق جزوه آموختگان به منظور استفاده دانش این حقیر با اندک تجربه تدریس در حوزه حقوق خصوصی
های استنباط مبتنی بر قواعد و مقررات وهرا با تکیه بر مباحث مهم و با توسل به شی «حقوق تجارت»مختصر درس 

 آوری و تنظیم نمودم.کاربردی گرد

های ت در آزمونرسد مطالعه جزوه حاضر به همراه متن قوانین مرتبط تا حدود زیادی راهگشای موفقیبه نظر می
 باشد.مشاغل حقوقی می

 با تقدیم احترام

 moeenlaw@ معین شرقی، مدرس حقوق مدنی و تجارت

 بی شک یکی از مهمتر ین دغد

 moeenla@معین شرقی، مدرس حقوق مدنی و تجارت

w 

 با تقدیم احترام

   معین شرقی، مدرس حقوق مدنی و تجارت
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 :تحقوق تجار 

 :میضابطه دار مورد تجارت دو  در حقوقل، کدر 

ابتدا اعمال  ،یابطه موضوعم. در ضیکنمی فیرا تعر  یامر، اعمال تجار  یابتدادر : یا نوعی یابطه موضوعض -1
 م.یدانمی را تاجر شده و سپس فاعل آن اعمال فیتعر  یتجار 

شخص تاجر  ،یشخص ضابطهدر  .میکنمی فیتعر  ابتدا شخص تاجر را ،یابطه شخصدر ض :یابطه شخصض -2
 م. یدانمی یرا تجار  م و سپس اعمال اویکنمی فیابتدا تاجر را تعر  یشخص ضابطهدر  .ت داردیمحور 

و  1مواد  یعنی یموضوع ضابطهبا غلبه  ،البته .استت شده یمختلط تبع ضابطهاز  ،رانیشور اکن یدر حقوق تجارت قوان
 است.ت کرده یتبع یاز ضابطه شخص 3ت کرده و ماده یتبع یاز ضابطه موضوع )قانون تجارت( ت.ق 2

 (.یذات یماده دو اعمال تجار باشد ) یاو معامالت تجار  یمعمول که شغل یکس :دگویمی ف تاجریدر تعر ک یماده 

 . شودمی یباشد شرکت تجار  یخص حقوقکه اگر شباشد  یحقوق یا شخصیباشد  یقیحق یتواند شخصمی تاجر

 باشد.و متعارف کسب در آمد شخص  یمحل اصل یعنی یشغل معموله کد گفت یف بایل تعر یمکدر ت

شدن  م سکه در حال گراننیبمی منمثال  کندمین را تاجر یشخص یک بار انجام اعمال تجار یم که یر یگمی جهینت
 است اما من را تاجر یتجار  ی، عملن عملیا .بفروشمآن را که شد  تر خرم تاگرانمی ک بارین مال منقول را یاست ا

 باشد.  یعمل تجار هرچند که آن عمل  .کندمین

آمد باشد تاجر است. کسب در  یمحل اصل ،که آن عمل یشرط د بهینما یمبادرت به اعمال تجار  یاگر کارمند  ،نیبنابرا
ون یلیم 10م مثال یار یدرب یشتر یپول ب ار در ادارهککسب درآمد، از  یمحل اصل یم ولیانجام ده یجار تاگر هرروز عمل 

کسب در آمد همان است که  یم محل اصلیاگر هر ماه انجام ده یم حتیار یون دربیلیم 2 یاز اعمال تجار  یباشد ول
 ر است. تشیمقدارش ب

  یاشتغال به اعمال تجار ت یممنوع

  یقضات، سردفتران اسناد رسم ممنوعند مثل: یاص از هرگونه عمل تجار اشخ یمطلق: برخ -1

در امور  یکارمندان دولت از حق العمل کار  :ممنوعند مثل یجار از اعمال ت یاز اشخاص از برخ یرخب :ینسب -2
 ممنوعند. یگمرک

 ،ن اعمال تجارید و اینما یرت به اعمال تجار دتوسط او ممنوع است مبا یکه انجام اعمال تجار  ی: اگر شخصسؤال
 :ن صورتیاو باشد در ا یشغل معمول
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 و شخص تاجر است  یعمل تجار -1
 ست. یشخص تاجر ن یاست ول یعمل تجار  -2
 ست. یست و شخص تاجر نین یعمل تجار  -3
 شود. می آنتجار شاملهای تیمحدود یست ولین یعمل تجار  -4
د برود دادگاه یباشد با یمثال اگر قاض یاست و شخص هم تاجر است ول یح است. عمل تجار یصح 1نهیگز * 

 قضات و تخلف است.  یانتظام
اگر  یحت .باشد یاو اعمال تجار  یآن است که شغل معمول ،تاجر دانستن شخص یار ما برای*تنها مالک و مع

 مرتکب تخلف شده باشد.  یدر انجام اعمال تجار  یو 
 

اگر . یبورس حق العمل در امور گمرک یکارگذار  -یدارد مثل دالل یاز به مجوز خاصین از معامالت یانجام برخ
او باشد تاجر  یاست و اگر شغل معمول یدهد همچنان عمل او تجار ن کار را انجام یجوز ابدون م یکس

 شود.می محسوب
 . کنندمی عمل یگر یشوند چون به نام دنمی تاجر محسوب یتجار های ران شرکتی*مد

 .شودمی اشتغال به تجارت دارد تاجر محسوب یکارمند دولت که در خارج از وقت ادار * 
از  یندگیتواند به نمانمی میا قی یول .کند یه گذار یسرما یتجار های تواند در شرکتمی خود یر با اذن ولی*صغ

 .طرف محجور تجارت کند
 
 

  یاعمال تجار  2ماده 
  2اند صرف نظر از فاعل ماده  یکه ذاتا تجار  یی: آنهایذات
  3اند ماده  یکه به اعتبار فاعل تجار  ی: اعمالیتبع

وارث را  .گیردمین را دربر یا دامدار یو  یکشاورز  یل، به دست آوردن مال از طرق حقوقی: تحص2بند اول ماده 
 .گیردمی برو ... در  10اعمال موضوع ماده  -معاوضه  -صلح . گیردمین هم دربر

 
 :یبه دست آوردن مال از طرف حقوق

 است.  یاجاره دادن آن عمل تجار  یاجاره کردن مال برا 
 شود(.می ارث جداداشته باشد ) یکه اراده ما در آن نقش یبه دست آوردن مال از طرق حقوق یعنیل یتحص 

 قابل لمس  یمال منقول اموال منقول ماد
 .برقرار باشد ل آن مالیصا تحید یدرزمان خر د یا اجاره دادن مال: بایقصد فروش 
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 ،زه فروش و اجارهیل مال منقول به قصد و انگیا تحصید یبلکه خر  ستین یفروش اموال منقول عمل تجار 
 است. یعمل تجار 

ن یشخص بابت ا یافتیباشد که اکثر در  یکه در مال منقول شده است به اندازه ا یتصرفات: اگر تصرفات
 ست. ین یتجار تصرفات باشد عمل 

 یدهد باشد عمل تجار می ک چوب انجامیباشد که مثال در  یو هنر شتر )اکثر پول( مال تصرفات یاگر ب ،مثال
 ست. ین
کار و هنر و تصرفات آن  ،در پول آن گیردمی که یکه اکثر پول ییجا است؟ تا ین تصرفات تا کجا عمل تجار یا

 نباشد.
 

 است؟ یعمل تجار  کیکدام :سؤال
 است. یتجار  ید مال منقول به قصد فروش عملیم خر یاموال منقول: گفتفروش  -1
م عمل ید اموال منقول اگر قصد فروش داشته باشیبه فروش شود: خر  ید اموال منقول اگر منتهیخر  -2

 است.  یتجار 
 جار اجاره کردن یاست /جار: اجاره دادنیجار شود. ایجار اموال منقول اگر به قصد به ایاست -3

 ل یتحص ینوع :جاریموال منقول اگر به قصد اجاره دادن باشد. استاجاره کردن ا
 همه موارد  -4

 به فروش شده باشد.  یتا منتهیاگر نها یحت ،ستین یاجاره نباشد عمل تجار  یکد اموال منقول اگر با قصد فروش یخر 

 ست. ین ید اوراق قرضه: عمل تجار یو خر  یسیره نویپذ

 

 ن صورت: یاجاره دهد در ا گرانیتا آن را به د کندمی را اجاره ییخودرو یشخص :سؤال

 ست.ا یاجاره اول عمل تجار  (1
 است.  یجاره دوم عمل تجار ا (2
 است.  یهردو عمل تجار  (3
 ست. ین یچکدام عمل تجار یه (4

ل هرنوع مال یا تحصید یم خر یشود چون گفتمی 4نه یباشد گز ر منقول( ی)غ یمال منقول، ملک یبه جا سؤالن یاگر هم
 ست. یو ملک مال منقول نمنقول 

 است.  یجار عمل تجار یست استین یجاد عمل تجار یاست. ا یاجاره کردن عمل تجار  .ستین یاجاره دادن عمل تجار 
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سازد می یزیدکتر ستوده گفته آهنگر با فلز چ یدهد. )آقانمی انجام یاز چوب و فلز عمل تجار  یقیل موسیسازنده وسا
 پس تاجر است( 

 

 به حمل و نقل  یمتصد 2ماده  2بند 

 ( یلیر های جاده) ینیزم 
 ییهوا  
  ییایدر  

مورد تکرار کرده و گفته  4ن عبارت را در ی: قانوگذار ایعبارت تصد  .ا اشخاصیباشد  ایندارد که حمل و نقل اش یفرق
  یتصد 

  حمل و نقل 
 شود.می جادیامور ا یعنیانجام  یکه برا یساتیتاس هرقسم 
  یشگاه عمومیبه هر قسم نما یتصد  
  یات حراجیبه عمل یتصد  

 :وصف را در خود دارد 2 یعبارت تصد 

  تکرار و استمرار 
 مانند بنگاه  یالتیانجام عمل در قالب تشک 

 ست. ا یعمل تجار  ،به حمل و نقل یست بلکه تصد ین ی** پس حمل و نقل عمل تجار 

 

 ح است؟ینه صحیکدام گز  کندمی ایاقدام به حمل و نقل اش یبه طور مورد یشخص :سؤال

 و او تاجر است.  یافت وجه باشد، عمل او تجار یدر  یاگر در ازا -1
 ست. یاو تاجر ن یول یعمل او تجار  افت وجه باشد،یدر  یاگر در ازا -2
 ست. یاو تاجر ن یول یعمل او تجار  -3
 ست. ین یعمل او تجار   -4
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به حمل  یتنها تصد  .ستین یپول عمل تجار افت یحمل و نقل در برابر در  یست حتین ی** چون حمل و نقل عمل تجار 
خلبان  یوسسه است ولو منظور آن م ییمایا شرکت هواپی و منظور موسسه حمل و نقل یو نقل مثل شرکت مسافربر 

 ست. ین یعملش تجار 

را یدهند و تاجر هستند ز می انجام یعمل تجار  ییمایهواپهای ا شرکتی یمثال موسسات باربر  یقبل: برا سؤال یدر پ
 ن موسسات هستند تاجر محسوبیکه در ا یالت است اما رانندگانیعمل آنها هم استمرار دارد و هم در قالب تشک

ا آن موسسه یست بلکه ممکن است رابطه او ین راننده که صاحب آن بنگاه نیست چون این یشوند و عمل آنها تجار نمی
 در قالب عقد اجاره باشد.  یباربر 

 حمل و نقل نه کارکنان آن ی: متصد ییمایشرکت هواپ

 

  2بند سوم ماده 

 یدالل  
  یحق العمل کار  
 یعامل  
  یل معامالت ملکیتسه :لیشود از قبمی امور انجام یعنیانجام  یکه برا یساتیبه هر نوع تاس یتصد  

 دا کردن طرف معامله یپ یبرا ی: واسطه گر یدالل

  یگر یو به حساب د: انجام معامله به نام خود یحق العمل کار 

 ران خودرو یاهای ییگند ی( ماند نمایندگیگر نمای)به عبارت د یگر یو به حساب د یگر ی: انجام معامله به نام دیعامل

 ، آژانس امالک )بنگاه( یبورسمعامالت ، یمعامالت ملکل یاز قب به هر نوع از موارد یتصد 

 شود؟می ل تاجر محسوبیا عامل وکیآ

)قانون د رابطه عامل و آمد او را تابع مقررات ق.م یبا استعامل مقرر نکرده  یرا برا یچون قانون تجارت مقررات خاص
تواند اورا عزل می داد داردکه با عامل قرار  ینده او و تاجر یا نمایا تجارت خانه یل تاجر یم، وکیراجع به وکالت بدان( یمدن

 ر موجه بودن با دادگاه است. یص غیو تشخ به عامل خسارت بپردازد ر موجه بودن عزلید در صورت غیبا یکند ول

در ها نین ایرابطه به ابته کشود می محسوب یر منقول، تجار یدر معامالت غ یو حق العمل کار  ی* داللننواک تست
 آمد.  سؤال
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 :2بند چهارم ماده 

 یسات را براینباشد. کارخانه و تاس یشخص یهااز یرفع ن ینکه براینه مشروط بر اس و به کار انداختن هر قسم کارخایتاس
ن است یکارش ا یکند. شخص یه انداز گران کارخانه راید یکه برود برا ن استیس کند و کارش ایتاس یگر یشخص د

را  ین آالت صنعتیکه ماش یاشخاص مثل: کندمی سات نصبیو تاس کندمی یگران کارخانه راه انداز ید یرود برامی که
 سازند. می کارخانه یبرا

  یصنعت ین ساز یمثل کارخانه ماش

 یا شخص حقوقیق باشد یکارخانه ممکن است متعلق به شخص حق  

 

 یات حراجیبه عمل یاز ماده تصد  :2ماده  بند پنجم

 الت یتکرار و استمرار تشک یتصد 

فروش به او  یخود را برا ین کاالهایر یالت است که سایک تشکی ی: شخص دارایات حراجیبه عمل یف تصد یتعر 
 شود. می مت فروختهین قیشتر یپس به ب کنندمی هعرض

 

  یشگاه عمومیسم نمابه هر ق   یصد : ت2بند ششم از ماده 

د محصوالت خود را در آن گران بتواننیتا د کندمی فراهم یصاست که شخ ییفضا یبه معنا یشگاه عمومیف نمایتعر 
 . کندمی افتیرا از فروش آن محصوالت در  ین محصوالت مبلغیعرضه ا یشگاه در ازایفضا عرضه کنند و صاحب نما

 شود.نمی محسوب یر منقول عمل تجار یاجاره دادن اموال غ

 

دارد مثل افتتاح حساب ها که اختصاص به بانک یاتی: هر عملیو بانک یات صرافی: هر قسم عمل2بند هفتم از ماده 
 ( LC)  یصدور اعتبارت اسناد یالت، صدور ضمانت نامه بانکیپرداخت تسه

 

 :یمعمالت برات :2بند هشتم از ماده

 یبرات را به مبلغ کمتر ه کاست  1/98 یبرا ید براتیل برات، سررسیل برات )تنز یا تنز یقبول  –ضمانت –سیصدور ظهر نو
 (.به شما بفروشم
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پس  ، قانون ساکت استبه سفته معامالت راجعدر است.  یعمل تجار ه کد گویمی معامالت راجع به برات: نص قانون
که ذکر شده است. در  ستییز هایست و فقط مربوط به همان چین یتجارت حصر  2را قانون یست ز ین یعمل تجار 

ا یاست اما صدور سفته  یسفته و چک سند تجار  ،ست. اگرچهین یامالت راجع به چک قانون صراحتا گفته عمل تجار مع
 ست.ین یچک عمل تجار 

 

 :مهیات بی: عمل2ماده بند نهم از 

 است. یمه گر عمل تجار یمه گذار و بیمه خودرو نسبت به بیمه عمر، بی، بیمه آتش سوز یب یمه ایهر ب

 

 .یمعامالت راجع به کشت ،یران یکشت ،یساز  ی: کشت2بند دهم از ماده 

 است.  یاست که فروش آن هم عمل تجار  یمنقول لتنها ما یکشت 

ا اجاره یبه قصد فروش  ،دیر اموال منقول به صورت مقید سایاست اما خر  یمطلقا عمل تجار  ید کشتیخر  *ار مهم ی* بس
 .ستا یعمل تجار 

 . ست(ین یچون تصد شود )می محسوب یتر انجام دادن عمل تجار ک بایحق العمل با  :ننواتست ک

 ح است؟ ینه صحیکدام گز  :سؤال

ا انجام ید و فروش آن یشده باشد باز هم خر ثبت ن یک کشتیاگر  .د ثبت شودیبا یکشت ،ییایبنابر قانون در  :نکته
 .م(یآشنا شد یذات ی)در ماده با اعمال تجار ست ا ینسبت به آن عمل تجار  یرانیکشت

 

 :قانون تملک آپارتمان ها 5ز ماده ا 11بند 

در  .ممنوع اند یاعمال تجار ر یشوند از انجام سامی لیا مغازه تشکیکه به منظور ساخت خانه، آپارتمان  ییشرکت ها
اس قابل یبا ق یعنیهستند  یحصر  یذات یاست. اعمال تجارت یذات یا خانه عمل تجارتیا مغازه یجه ساخت آپارتمان ینت

د تاجر است؟ و عمل او تجارت ینما یا آپارتمان و مغازه ایت به ساخت خانه ر دکه مبا یهرکس یعنی) ستندیرش نگست
 .(است؟

 شوند. می ر تاجر محسوبیدهند همچنان غمی ن اعمال را انجامیکه ا یح ماده اشخاصیتصر با توجه به عدم 
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 ( یاعتبار ) یتبع یاعمال تجار  3ماده 

 شوند. می محسوب ین آنها تجار یاز طرف یکیا ین یا به اعتبار تاجر بودن طرفیهستند که به خاطر  یاعمال

گر در خصوص بند اول یکدین تجار با یمعامالت ب یبه عبارتها صرافان و بانک ن تجار، کسبه،یه معامالت بیکل :بند اول
 باشد.  یج تجار رفع حوائ یست که برایآن نن بند طبق نص قانون مطلق و منوط به به یااست. 

 تاجر باشد.  یج تجار یرفع حوا ینکه برایر تاجر مشروط به ایمعامالت تاجر با غ :بند دوم

ارباب خود باشند. خدمه، کارکنان و شاگرد  یامور تجارت یشاگرد تاجر اگر برا معامالت خدمه، کارمندان و :بند سوم
است نه  یتجارت ن الفاظیشود. اعمال انمی اجر محسوبت ،شود. به صرف شاگرد تاجر بودننمی ، تاجر محسوبتاجر

 .ن اشخاصیخود ا

 .ر منقولیمعامالت غ یبه استثنا یتجار های معامالت شرکته یکل یتجار های ه معامالت شرکتیکل بند چهارم:

 ن چک: یدهد صدور امی گر قراریار تاجر دیصادر  و آن را در اخت یچک یتاجر  :سؤال

 است.  یباشد عمل تجار  یج تجار حوائ یاگر برا -1
 است.  یصادر کننده چک باشد عمل تجار  یج شخصحوائ یاگر برا -2
 ست. ین یعمل تجار  -3
  .بند اول ماده مطلق است() است یعمل تجار  -4
 است.  یتبع یتاجر باشد عمل تجار  ن دویاگر ب یست ولین یاتا عمل تجار صدور چک ذ 
 (ه آ.د.میوحدت رو یرا)داد است قرار  یعدادن و ستاندن چک نو. 
 ست. فقطیتاجر باشد چه نه، تجارت ن یج تجار رفع حوائ یشود چه برامی که انجام یر تاجر معامله ایاز نظر غ 

 ست. ا ین معامالت تجار یاز نظر تاجر ا
 ر یست مثل معامالت غا یر تجار یکه ذاتا غ یدارد به جز اعمال یجنبه تجارت یتجار های ه اعمال شرکتیکل

 است.  یست و ذاتین یباشد تبع 2ماده  یاز اعمال ذاتا تجار  یتجار های شرکتاگر اعمال  .منقول
 ر منقولیاموال غ خواهد بود به استثنا یر حال تجار ن دو تاجر در هیمعامله ب.  
 بر عهده خود تاجر بوده است یر تجار یحوائج غ یر تاجر براین تاجر و غیده بن امر که معامله انجام شیاثبات ا ،

 است. 
 

 (ر منقولیبودن معامالت غ یر تجار یغ یفرض قانون) 4ماده 
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است.  یه قانونر ست وگرنه امایکه خالف آن قابل اثبات ن یزیچ یست. فرض قانونین یر منقول تجار یمعامالت اموال غ
ل یذاما موارد  ستیهم ن یعتب یعمل تجارت یشان حتید عمل انر منقول انجام دهیغ یاگر دو تاجر معامله ا ،مثال یبرا

 است: یعمل تجار 

 ر منقول یمه اموال غیب -1
 ر منقول یمعامالت غ یدالل -2
  یکل معامالت ملیبه تسه یتصد  -3
 ا مغازه یساخت خانه آپارتمان  -4
 یبرا .ستا یا دالل عمل تجار یرابطه آمد با حق العمل کار  یعنی ر منقولیمعامالت غ یحق العمل کار  -5

 ست. ین یتجار  ،فروش

 ست. ینها صیصه تخیبقجنس چند از  است. هر صیصتخها نیا

د ساختمان یخر  یاست ول یجار د عمل تیجدجاد ساختمان یا یختمان موجود براا ساین ید زمیران خر ی*در حقوق ا
 ست.ین نیموجود چن

 ا داللین آمر با حق العمل کار یمابیرابطه ف یعنیر منقول یمعامالت غ یا داللیر منقول یمعامالت غ ی*حق العمل کار 
شود می دالل منعقد یسعی هکه به واسط یا معامله ای کندمی که حق العمل کار منعقد یست اما معامله اا یعمل تجار 
 ست. ین یعمل تجار 

 

 بودن معامالت تجار  یتجار  یاماره قانون 5ماده 

نکه خالف آن ثابت شود. یم مگر ایکنمی یتلق یتجار معامالت تجار را خالف آن قابل اثبات است.  یعنی، یاماره قانون
که اظهارات او خالف  یکساثبات خالف آن برعهده نکه خالف آن ثابت شود. یست مگر اا یتجارت ،ه معمالت تجاریکل

 اماره است.

 

  10تا ماده  6ماده 

 .ستنوع دفتر موجود ا 4 لکدر  است. یدفاتر تجار  یم و نگهدار یف تجار تنظیاز وظا یکی

  دفتر روزنامه 
  دفتر کل 
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 ییدفتر دارا  
 ه یدفتر کپ 

  یچک: سند عاد/  ی: سند عادیدفاتر تجار 

 . کندمی در آن درجکه تاجر معامالت خود را به صورت روزمره  ی: دفتر دفتر روزنامه

 . کندمی ک بار در دفتر کل درجی یکه تاجر معامالت را از دفتر روزنامه استخراج و حداقل هفته ا یدفتر کل: دفتر 

در . از دفتر کل و روزنامه کندمی مینده تنظین سال آیفرورد 15تا تا یانه نهایرا تاجر به صورت سال یی: دفتر داراییدفتر دارا
 . کندمی آن استخراج

 ها ییست اموال و دارایون لیمتضمن: مطالبات د ییدفتر دارا

 نده ثبت ندارد. ینما یبه امضا یاز ین دفتر نیفقط ا ،ه: دفتر مرسوالت و مکاتبات تاجریدفتر کپ

 تاجر ندارد.  یاز به امضاین یدفاتر تجار ر یم کننده برسد اما سایتاجر تنظ ید به امضایبا یینکته: دفتر دارا

نده اداره ثبت امضاء ید توسط نمایدر آن نوشته شده با یقبل از آنکه مطلب یر دفاتر تجار یسا ،هیر از دفتر کپیغ :نکته
 نده ثبت ندارد. ینما یاز به امضایه نیشود، دفتر کپ

 سال نگه دارد.  10الاقل  تا  پس از ختم هر سال،د تمام دفاتر را از یتاجر با

ه یس قوه قضائیتجارند. کسبه جزء وقف نظام نامه رئ وجز یول ستندین یدفاتر تجار  یمکلف به نگهدار  ء: کسبه جزنکته
 شوند. می مشخص

نگفته سود فروش( ال )یون ر یلیم 100ساالنه اش تا  ارائه کاال است و فروش یکه اگر  کار و  یکسان :ف کسبه جزءیتعر 
 ال باشد. یون ر یلیم 50تا  ساالنه اش یافتیائه خدمات است در اگر کار او ار و 

 شوند. نمی یکسبه جزء تلق یاشخاص حقوق .دنباش یقی*کسبه جزء صرفا ممکن است شخص حق

و ماده  13مطابق مقررات ماده  یتجارت، استناد به دفاتر تجار  13در ماده  یو آ.د.م و بخش یمدنقانون در مواد  یبخش
 ت دارد. یسند ین تجار در امور تجارتیب 14

 : یاستناد به دفاتر تجار 

 توان می نوشته که یزیاست )تاجر در دفترش چ یاقرار کتب یر است و نوعیم کننده امکان پذیه تاجر تنظیعل
 .ه او استفاده کرد(یعل
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 ک شرط دارد ی یم ولیو به آن استناد کن یطلبکار  یاز کس م کهینوشته باش یمادر دفتر م کننده یکه تاجر تنظ
 د طرف مقابل هم تاجر باشد تا بتواند به دفاتر خودش استفاده کند. یبا

 ر جمع باشند: یر است که سه شرط ز یامکان پذ ین استناد در صورتیپس ا

 طرف مقابل هم تاجر باشد.  -1
 باشد.  یاز معامالت تجار  یدعوا ناش -2
 م شده باشد. یتنظ دفاتر وفق قانون -3

 م کننده معتبر است. یه تاجر تنظین سه شرط را نداشت فقط برعلیاگر ا

 باشند. یم کننده در شمار امارات قضائیتواند که تاجر تنظمی ،ین شروط دفاتر تجار یک از ایدر صورت فقدان هر 
شه قابل استفاده است یم کننده همیتاجر تنظه ین دفاتر علیدارد. ا یبه نظر قاض یباشد و بستگ یتواند از امارات قاضمی

 است.  یو اقرار کتب

استناد کند که به نفع  ییقسمت هابه ه کند و فقط یتواند تجز نمی ه او استناد کندیتاجر عل یبه دفاتر تجار  یاگر شخص
و بطالن آن  یار اعتب ینفع او و هم به ضرر اوست استناد کند. مگر آنکه ببه که  یید هم به قسمت هایاوست بلکه با

 اثبات کند. را که به ضرر اوست  ییبخش ها

ا تاجر یر تاجر باشد آین تاجر و غینکه بیم از ااع ید معامالت براتگویمی ماده 8مه گذار تاجر نباشد با توجه به بند یاگر ب
 ستند؟ین

 

 (19تا  16ن متروک است  ین قوانیا) 16ماده  یدفتر ثبت تجارت

الزم بداند هر تاجر  یکه وزارت دادگستر  یاست. در مناطقها فرق دارد فقط مخصوص شرکتها با اداره ثبت شرکت
 کنند.  ین دفتر ثبت تجارتید در ایبه جز کسبه جزء با یو چه خارج یرانیچه ا یو حقوق یقیحق

 

 20ماده  یتجار های اقسام شرکت

 :سپس (ماده خوانده شودن یابتدا اوجود دارد ) 44اصل های استیس یمورد در قانون اجرا 7

 عام  یسهام یتعاون -8

  یر ملیفراگ یتعاون -9
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ا به یران یاگر گفت در حقوق ا یولاست  20در ماده  مورد 7 ؟برحسب قانون تجارتها آمد اقسام شرکت یتستدر اگر 
 م. یزنمی را مورد 9نه یگز کدام است ؟  یتجار های م شرکتصورت مطلق گفت اقسا

 است. عام یسهامهای از شرکت یقسم هک عام یسهام یتعاونهای شرکت

 است. یتعاونهای از شرکت ی: نوعیر ملیفراگ یشرکت تعاون

 

 :تر اقانون تج یحه اصالحیل 

ت هر سهامدار یم و مسئولیتقس ،به نام سهام یه آن به قطعات مساو یکه سرما یشرکت یک: گفته شرکت سهامیماده 
 سهام اوست.  یمحدود به مبلغ اسم

 به نام سهام  یه به قطعات مساو یم سرمایتقس -1
 عام و خاص  یسهامهای شرکت 
 یتعاونهای شرکت  
 یو شرکا یشرکت تضامن ین شرکایاست ب یوند ی: پیه در شرکت مختلط سهامیمااز سر یبخش 

  یشرکت سهام
محدود به  ون شرکتیت هر سهامدار بابت دیسهام اوست: مسئول یرود به مبلغ اسممی ت هرسهامداریمسئول -2

 سهام اوست.  یمبلغ اسم
 ک سهم ی ی: بهایمبلغ اسم
  یمبلغ اسم
 ( یبازار ) یمبلغ بورس

نکه یثابت است مگر ا یشود و مبلغ اسممی ک سهم که در اساسنامه درجی یهر سهم: بها یا مبلغ اسمی یاسم یبها
 .ب مجمع فوق العادهیموجب تصو شود مگر بهنمی ادیثابت است و کم و ز  یاساسنامه عوض شود وگرنه مبلغ اسم

 ه شرکت یبا سرما یضربدر تعداد سهاممساو  یاسم یبها
  یاسم ی= تعدادسهام * بهاه شرکت یاسرم

ه همان یمثال سرما یداشته باشد ول ییه عالمه دارایشرکت ممکن است شرکت متفاوت است.  ییاه شرکت با دار یسرما
 شود. می درجه شرکت در اساسنامه یون باشد. سرمایلیک می

ال است ثابت یبورس س یبها .شودمی ک سهم بدان مبلغ فروختهیکه  یا دادو ستد: اون مبلغی یر اا باز یسبور  یبها
 ن مبلغ در نوسان است. یست و این
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 ها ک در شرکتیسه مولفه دوم ماده یمقا
 ون شرکت: یبابت د یتجار های شرکت یت شرکایمسئول

 100آورده اوست. اگر من  یون شرکت محدود به مبلغ اسمیسهامدار بابت دت هر یمسئول ،یدر شرکت سهام -1
م یرا پرداخت نکرده باش یاگر مقدار  یندارم ول یتیگر مسئولیدم و پول آن را داده باشم دیخر  یتومان 1000سهم 

 م.یزان مسئولیبه همان م
 سهامدار گفت.  توان به شرکامی شودمی میام تقسبه نام سه یه به قطعات مساو یکه سرما ییدر شرکت ها

توانند به او مراجعه کنند. می زان همان مبلغ طلبکارانیسهامش را پرداخت نکرده باشد به م یاز مبلغ اسم یاگر بخش
 رداخت نکرده باشد. نکه مبلغ سهام خود را پیست مگر ایسهامدار مسئول نها ن شرکتیدر ا

حات ی( همان توضیشرکت سهام مثلاوست ) یمبلغ سهام مدار محدود بهت هرسهای: مسئولیدر شرکت تعاون -2
 است. یسهامنا مانند شرکت یباال ع

 ییه آورده اوست مثل دو مورد باال ون شرکت محدود بیت هر شرکت بابت دیت محدود: مسئولیدر شرکت با مسئول -3
 ن باشد( یآورده ممکن است زممثال )

ون شرکت یبابت د یگر یت دیچ مسئولیپردازد همی س شرکتیکه در بدو تاس یر از آورده ایک غیشر  ،گریبه عبارت د
 ندارند. 

ه . بندارد یت تضامنیمسئول ،ر شرکاء و با شرکتیون شرکت با سایه دیک از شرکا بابت کلی: هر یدر شرکت تضامن -4
 د. ینماشان مراجعه یاز ا یا برخیآنها ی ها همیک از شرکا یتواند به هر می گر، طلبکاریعبارت د

 بعد از انحالل است.  یم برایکه گفت یقاعده االبته 
 م: یدو مقطع دار  یتضامنهای در شرکت
 و شرکت  ما توانند به شرکت مراجعه کنند قبل از انحالل فقطمی قبل از انحالل: طلبکاران فقط

 .میهست
 در صورت عدم وصول طلب به شرکا مراجعه .کنندمی طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه :بعد از انحالل 

در ) تواند مراجعه کنندمی از آنها یا برخیشان یا همه ایک از شرکا یهمه شرکا مسئولند به هر  .کنندمی
 است که ابتدا به شرکت یقه ایمثل وث یول یاست و در قانون گفته تضامن یت تضامنیقانون گفته مسئول

 .(است یت تضامنین است که مسئولیا حشیمراجعه کنند بعد صح یون اصلید

  یدر شرکت تضامن

 است با طلبکاران و شرط خالف آن باطل است.  یتضامن : شرکایت خارجیمسئول 
 ون شرکت را پرداخت کرد به یآنکه هر شرکت د بعد از یعنیاست  ینسب شرکا :یت داخلیمسئول

از  یو به همان نسبت بخش کندمی شان مراجعهیه شرکت به ایر شرکا از کل سرماینسبت آورده سا
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و شرط  ونیلیم 40 یکیون یلیم 10مثال من . کندمی ر شرکا وصولیمبلغ پرداخت شده را از سا
است و به خودشان مربوط  یرا که امر داخلیاست ز  حیگر صحید یا هرجایسنامه خالف آن در اسا

 است. 
ه شرکت یزان او از کل سرمایآورده نه به مون شرکت به نسبت یک بابت دیت هر شر ی: مسئولیشرکت نسب-4

ه شرکت یم سرمایک شرکت دار یم یفرض کن ،است. مثال یشرکت تضامن یشرکا یخله روابط دایاست. پس شب
ن یاگر اون تومان. یلیم 50ون شرکت یاست و دهزار تومان  100الف  یون تومان است و آورده آقایلیک می

 م در مثال  یشرکت که اوصاف آن را گفت
 هزار تومان را مسئول است.  100ت محدود همان یشرکت با مسئول

 .ون شرکت مسئولند(یه دیون تومان مسئول است ) بابت کلیلیم 50باشد،  یشرکت تضامن
ون تومان پس از همان ابتدا به نسبه یلیم 5شود می هزار تومان که 100صد در  10 ،باشد یاگر شرکت نسب

 مسئولند. 
 : یکت نسبچند نکته راجع به شر 

 ون شرکت بعد از انحالل شرکت است. یت شرکا بابت دیمسئول یدر شرکت نسب -1
ت شرکا نامحدود است پس در یز مسئولین یدر شرکت نسب .ت شرکا نامحدود استیمسئول یدر شرکت تضامن -2

 ندارد.  یچ سقفیت شرکا هین شرکت مسئولیرا در ایز  هر دو نامحدود است

 است: ین نکته کافیهم .کنندمین سؤالمختلط های از شرکت : معموالیسهامر یو مختلط غ یمختلط سهام

 .یسهام یشرکا یعده اضامن+  یا شرکایک یست از شر ا یوند یپ یمختلط سهامت کشر 

 .محدودهای تیبا مسئول یا شرکایک یضامن + شر  یا شرکایک یست از شر ا یوند یپ یر سهامیغمختلط ت کشر 

 هاست. ت محدود به آورده آنی+ مسئول یتضامنون شرکت مثل شرکت یت همه دببا ن مواردیا

 ح است؟ینه صحیام گز دک سؤال

پر خطر و  -سکیکم ر است. ) یه گذار یسرما یبرا یسکیمعامله و قالب پرر  یبرا یقالب مناسب یشرکت سهام -1
 ( سکیپر ر 

 خطر(  پر –خطر م کمعامله است. )  یبرا یو قالب پرخطر  یه گذار یسرما یبرا یقالب کم خطر  یشرکت تضامن -2
 ون سابق مسئول باشد.ید به نسبت دیک جدیشود که شر می شرکا موجب ییجابه جا یدر شرکت تضامن -3
 رود. می نیمت ازبیت با قیاز شرکا از شرکت مسئول یکیدر صورت خروج  یدر شرکت نسب -4

که  ید یک جدیندارد و شر  یتیگر مسئولید یاز شرکا از شرکت و  یکیدر صورت خروج  یو نسب یتضامنهای * در شرکت
 ون بعد از ورودش. یون قبل از ورودش چه دیون شرکت مسئول است چه دیه دیشود بابت کلمی وارد شرکت
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  یتجار های موضوع شرکت –2ماده 

 شود. می موضوع هستند که در اساسنامه درج یدارا یتجار های شرکت

تواند می شرکت که موضوع آن 2باشد جز  یعمال تجار د در شمار ایند پس موضوع شرکت باتاجر  یتجار های شرکت
 :یعنینباشد  یعمل تجار 

 عام و خاص( ) یسهام -1
  یتعاون -2

 یاز لحاظ شکل ند پسیشان تجار ساختار  یعنیند به اعتبار قالب گویمی (یو تعاون یسهامن دو شرکت )یبه ا یبه عبارت
 باشد چه نباشد.  یموضوع آن تجار ند چه محتوا و یتجار 

ل یپس از تشک .ستندین یه آن موضوعات تجار کل شود یتشک یموضوعات یممکن است برا یا تعاونی یک شرکت سهامی
 شوند. می یتلق یتبع یقانون تجارت عمل تجار  3ه ماد 4اقدامات شرکت بنابر بند  ،آن

 .یموضوع آموزشست با ا یسازمان سنجش که شرکت تجار  یمثل شرکت تجار 

 

  یسهامهای اقسام شرکت -4ماده 

 م.یس ندار یره نویگردد و پذمی ن تعهدیه توسط موسسیخاص: تمام سرما یسهام -1

 نیتام یعموم یسیره نویگر توسط پذید ین متعهد شده است و بخشیه توسط موسسیاز سرما ی: بخشعام یسهام -2
 شود. می

 :عام سهامدارن بر دو قسم هستند یدر شرکت سهام

 ن یموسسالف( 

 سان یره نویپذب( 

 عام: ینکات سهام

 ر استیانپذکام یعموم یسیره نویاست که در آن پذ یتنها شرکت . 
 است که سهام آن در بورس قابل عرضه است.  یتنها شرکت 
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 آن اوراق  یقرضه ابطال شده و جا )االن اوراقر است. یانپذکامرضه است که در آن اوراق ق یتنها شرکت
 .ست(ین یاست که فقط مخصوص شرکت سهام یمشارکت

 س شوند. یعام تاس ید در قالب سهامیبا یدولتهای بانک 
 س شوند.یعام تاس یسهام یا تعاونیعام  ید در قالب سهامیبا یخصوصهای بانک 

 

 .رودمی تواند بالمی هرچه قدرر ندارد : حداکثیتجار های حداقل تعداد شرکا در شرکت :3ماده 

 سند  ندباهم برو یسه شخص حقوق ی: حداقل سه شخص ممکن است حتخاص یسهامهای در شرکت
 باشد.می یو حقوق یقیشرکت بزنند پس اعم از شخص حق

 تواند در می وزارت تعاون ،البته .شخص قل هفتحدا یدر تعاونو شخص  پنج: حداقل عام یدر شرکت سهام
 مقرر کند.  یشتر یمختلف حداقل بهای رشته

 ر یدر مختلط غو شخص  ، حداقل دویر سهامیت محدود/ مختلط غیبا مسئول /ینسب /یدر شرکت تضامن
 . الزم است گریوند دیاز پ یگر یو د یکیک از یک شر یوند بود یکه پ یسهام

 یشرکا یضامن و عده ا یک با شرکاین شرکت از شر یرا ایز  .شخص حداقل سه یدر شرکت مختلط سهام 
 ک ضامن جمعا سه نفریک شر ید دو نفر باشند که با یبا یسهام یحداقل شرکا .ل شده استیتشک یسهام

 شوند. می

ل شده یت محدود تشکیک با مسئولیا چند شر یک یک ضامن و یا چند شر یک ی: از یر سهامیمختلط غهای شرکت
 شود دو عدد.یه مکاز ان طرق  یکین طرفو یاز ا یکی یبه نوع یعنی

 االصول در حقوق ما  یک علیک شر یس شرکت با یر؟؟ تاسیا خیک قابل تصور است یک شر یا شرکت با یآ
ک باشند. یک شر ی یتواند صرفا دارامی که ممکن است و یدولتهای ست جز در خصوص شرکتیرفته نیپذ

 ک شخص باشند. یتوانند نمی یشتر هم باشند ولیممکن است ب
 است که دو مشخصه توامان دارد ی: شرکتیدولتهای شرکت: 

 شده است.  یدادگاه سهام آن مصادره و دولت یا به موجب رایل شده یبه موجب قانون تشک -1
 گر باشد.ید یک شرکت دولتیا یه متعلق به دولت یش از نصف سرمایب -2

 
 : یتجار های در خصوص نام شرکت 4تبصره ماده 

  ا....( یاست  ینوع شرکت که تضامندرج شود ) یآن شرکت تجار د قالب یبا یک شرکت تجار یدر اسم 
  جز در شرکت با  ،ندارد ییچ ضمانت اجراین امر هیدر نام شرکت درج نشود ا یا نوع شرکت تجار یاگر قالب

 گردد. می یتلق یت محدود که آن شرکت دربرابر ثالث تضامنیمسئول
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 ضمانت اجرا ندارد.  ید شود ولید قیباها پس نام شرکت 
 ضامن  یاز شرکا یکید حداقل نام یبا یر سهامیو مختلط غ ی، مختلط سهامی، نسبیتضامنهای در شرکت

 شان ضمانت اجرا ندارد. یدرج شود، عدم درج نام ا
 گردد. یم یک ضامن تلقیک، شر یک در نام شرکت درج شود آن شر یت محدود اگر نام شر یدر شرکت با مسئول 

 

 ه( یزان سرمایم: )یتجار های ه شرکتیسرما 5ماده 

 ال یون ر یلیم یک: حداقل  خاص یدر سهام

 ال یون ر یلیم : حداقل پنجعام یدر سهام

 ندارد.  یحداقل خاصزان یمها ر شرکتیدر سا

 

 عام:  یس شرکت سهامیند تاسیفرا 19تا  6ماده 

رف به نام حساب شرکت در ش   یحساب ه شرکت مد نظر خود را دریاز سرما یبخش ،نیبه نام موسس یعده ا -1
 سپارند. می سیتاس

 دهند: می لیل را تحویمراجعه و موارد ذها به اداره ثبت شرکت -2
  :س شرکت یتاس یدر خواست برا یعنیاظهارنامه 
  ب یتصوم که هنوز ین علت از عبارت طرح استفاده کردیس به ایش نویپ یعنیطرح اساسنامه: طرح

 موسس(.  یب در مجمع عمومیتصو) استس یش نویک پینشده و 
 د یباها س و اداره ثبت شرکتیش نوین علت طرح است که پین هم به ایا :یسیره نویه پذیطرح اعالم

 د. ند کنییآن را تا
 ز اجازه سازمان بورس است.یازمند تجوین ،عام یس شرکت سهامیتاس -3
 .سازمان بورس اوراق بهادار( –اداره ثبت شرکت ها) کندمی دییرا تا یسیره نویه پذیاعالمها اداره ثبت شرکت -4
 شود. می درج یسیره نوین در شعب بانک محل پذیتوسط موسس هین اعالمیا -5
جعه کرده و مبلغ مقرر در مرا به بانک یسیره نویه پذیدر مهلت مقرر در اعالم ،یسیره نویپذ یاشخاص متقاض -6

 . کنندمی و ورقه تعهد سهم را پر کنندمی را پرداخت یسیره نویه پذیاعالم
 ن است. ید توسط موسسیک بار قابل تمدی یسیره نویه پذیمهلت مقرر در اعالم -7
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رفته است و یشرکت را پذ یمات آتینده( شرکت و تصمی)ا یاساسنامه آت ،ورقه تعهد سهم یس با امضایره نویپذ -8
 تواند از شرکت خارج شود. نمی مات مجامع مخالف باشدیاگر بعدا با اساسنامه و تصم

ا یر و آیا خیاست  د شدههه شرکت تعیکنند آبا تمام سرما ید بررسین بایموسس ،یسیره نویپس از اتمام مدت پذ -9
 لیشرکت تشک باشد یمنف سؤالن یاگر پاسخ ا .ا مثبتیاست  یا پاسخ منفیر که یشده با خ تأدیه یمبالغ نقد 

 . کنندمی موسس را دعوت ین مجمع عمومیمثبت باشد موسس سؤالن یشود و اگر پاسخ انمی
 شود:می لیس از دو دسته اشخاص تشکموس یمجمع عموم -10

 ن یموسس 
 سان یره نویپذ 

 دارد.  یسهامش حق را هر شخص به تعداددارد و  یک حق راین هر سهم یو موسس یدر مجمع عموم

 موسس یف مجمع عمومیوظا -11
 الزمه  یمبالغ نقد  تأدیهه شرکت و یتمام سرما یسیره نویاحراز پذ 
 نیر نقد فقط مخصوص موسسیآورده غ .نیر نقد موسسیب آورده غیتصو 
 ینها به جایسهم ا یعنیمن ممتاز شود سهام  ندی. مثال بگونیموسس یازات در خواستیب امتیتصو 

 داشته باشد.  یحق را سه یک حق رای
 ه یته یعنیب اساسنامه یب شد تصویتصو یوقت .گذارندمی طرح اساسنامه را به شور .ب اساسنامهیتصو

 است.  سموس یب اساسنامه برعهده مجمع عمومین و تصویطرح اساسنامه بر عهده موسس
 راالنتشار شرکتیمه کثن روزناین و بازرسان و انتخاب اولراین مدیانتخاب اول 

 موسس را امضا یمجمع عمومر صورت جلسه یز  و کنندمی ران و بازرسان کتبا قبول سمتین مدیاول -12
نجا شرکت یدر ا .س بودندیشرکت در شرف تاس ،شود. قبل از آنمی لیخ شرکت تشکین تار یکه از ا کنندمی

 هنوز ثبت نشده است.  ،کهیدر حال .شودمی لیتشک
موسس را در اداره ثبت شرکت ثبت کنند. ثبت شرکت  یمجمع عموم ،د در صورت جلسهیران بایمد -13

 ران است.یس شرکت برعهده مدیران است. ثبت تاسیست برعهده مدین نیبرعهده موسس
س یتا روز ثبت تاسها ن در اداره ثبت شرکتیاز روز ثبت اظهارنامه توسط موسس یعنیند فوق یتمام فرآ -14

هر  یبه تقاضاها ن صورت اداره ثبت شرکتیر ایدر غ .ماه انجام شود 6تا ظرف ید نهایران بایشرکت توسط مد
 رندیبانک سپرده اند باز پس گرا که به  یوجوهتا اشخاص  کندمی عدم ثبت خطاب به بانک صادر یگواهنفع یذ
 .ک باشند(یک شر یتوانند می فقط یدولتهای شرکت)

 

 عام: یدر شرکت سهام یه گذار یقواعد سرما 16ماده  یبخش 6ماده  یبخش
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 شتر را هم تعهد کنند. یممکن است ب البته،. درصد سهام شرکت را خود تعهد کنند 20د حداقل ین بایموسس -1
که تعهد کرده  یا بسپارند. از آن مقدار یدرصد آنچه را که تعهد کرده اند نقدا بپردازند  35د حداقل ین بایموسس -2

 د بسپارند. یدرصد را با 35صد بود در  20که باشد که حداقل  یاند هم مقدار 
درصد  80کف آن حداقل سان تعهد گردد. یره نوید توسط پذین تعهد نشده باشد بایزان که توسط موسسیبه هر م -3

 د کنند. هعد تیدرصد را که خودشان با 20اقل است، چون حد
جمع  یعنیه شرکت. یدرصد کل سرما35د بشود حداقل ین بایموسسیت نقدپرداخ + سانیره نویپذ یپرداخت نقد  -4

 ه شرکت شود. یکل سرما %35حداقل د یسان بایره نویا پذین یسهامداران اعم از موسس یپرداخت نقد 

 ؟؟مینکطرح  یسؤالحال 

 .کنندمی ون تومان را خود تعهدیلیم 3ن یموسس .شودمی سیون تومان تاسیلیم 10ه یعام با سرما یک شرکت سهامی 
زان را نقدا ید چه میزان را تعهد کنند و باید چه میسان بایره نویپذ .پردازندمی ون و پانصد تومان را نقدایلیک مین یموسس

 بپردازند؟

 سان یره نویپذ ین + پرداخت نقد یموسس یه شرکت = پرداخت نقد یاز سرما %35حداقل 

X    +500/1 ون یلیم 500/3ون   = یلیم 

X =500/3  +500/1 

 

 (50تا  20ماده ) خاص یامل شرکت سهیتشک

 میس ندار یره نویبه نام پذ یزیباشند: چمی مقام سهامداران موسس. 
 ل شود. یتواند تشکمی ست اماینهم  یالزام و ستین سو موس یل مجمع عمومیبه تشکاز ین 

 

 خاص  یشرکت سهام

 ح است؟یاز موارد صح یکدامک: سؤال

 .است یموسس الزامو  یمجمع عموم( 1

 است.  یار یموسس اختو  یمجمع عموم( 2

 شود. نمی لیموسس تشکو  یمجمع عموم( 3
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 ست.یح نیدام صحکچی( ه4

 ل شود. یتواند تشکمی ست اماین یو موسس الزام یخاص مجمع عموم ی. در شرکت سهامح استینه دو صحیگز پاسخ: 

 به اداره  یصالحا 3حهیال  20مذکور در ماده های سهتجلر ود مدارک و صی، باخاص یل شرکت سهامیتشک یبرا
 یران به امضایاساسنامه و صورتجلسه انتخاب مد ،د اظهارنامهین خصوص بایداده شود. در اها ثبت شرکت

 .عام( یمبرخالف سها) همه سهامداران برسد

 ،خاص یبرسد و در شرکت سهام -----------------ب ید به تصویاساسنامه با ،عام یدر شرکت سهامتست: 
 برسد.   ---------------ب ید به تصوینامه باساسا

 همه سهامداران  –ن یهمه موسس -1
 همه سهامداران  –ن یموسس تیاکثر  -2
 همه سهامداران  –موسس  یمجمع عموم ت آراءیاکثر  -3
 ت سهامداران یاکثر  –موسس  یت آراء مجمع عمومیاکثر  -4

 ح است.یصح نه سومیگز پاسخ: 

اساسنامه  طرح اساسنامه است اما درباره خودرسد می نیب همه موسسیعام به تصو یکه در شرکت سهام یزیچآن 
 است.  یت آراء مجمع موسس کافیدرباره خود اساسنامه اکثر  موضوع متفاوت است و

 

 خاص  یه در شرکت سهامیقواعد سرما

بزنند را استارت شرکت توسطش خواهد می که یه ایسرما .سهامداران( تعهد شودن )ید توسط موسسیه بایسرما یتمام
 پرداخت شود. ز ینآن  %35د حداقل ین و بایتعهد شود توسط موسس د تمام آنیبا هک ال استیون ر یلیک میحداقل 

 ه مشخص است.کآورده نقد: 

ر یان پذکر و امیعام خ یر نقد باشد اما در سهامیغه شرکت آورده یتوان سرمامی یخاص حت یر نقد: در سهامیآورده غ
 ست.ین

نتقال به م و قابل ایکه قابل تقو یآورده ا است. 76( ماده یر پولیآورده غ یعنی) یتجار های ر نقد در شرکتیرده غآو 
 ن آالت و حق اختراع یماش ،خودرو ن،ی( مثل زمیکیز یم فیقابل تسلم باشد )یشرکت قابل تسل

حق اختراع من است. آورده د آورده من یگوصلح کند انتقال دهد و ب یتواند حق اختراع خود را به شرکتمی ک مخترعی
 مد نظر است. نیعام فقط موسس یه دارد اما در سهامر نقد در همه شرکتها رایغ
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 نیعام فقط موسس یر نقد داشته باشد اما در شرکت سهامیتواند آورده غمی بخواهد یکیهر شر  یتجار های در شرکت
 شود. می رفتهیعام فقط پول پذ یسان در سهامیره نویر نقد داشته باشند. از پذیتوانند آورده غمی

و موسس  یشود و مجمع عموم یابیز ار  ید توسط کارشناس رسمیر نقد بایا خاص( آورده غیعام ) یسهامهای در شرکت
 رش است.یمورد پذا کمتر از آن یا همان قسمت یش از نظر کارشناس قبول کند. یب یمتیتواند آن را به قینم

 ندارد و بسته به نظر شرکا است.  یاز به کارشناسیر نقد نیآورده غ یابیارز  ،یتجار های ر شرکتیدر سا

ر نقد را یندارد اما اگر معلوم شود که شرکا آورده غ یاز به کارشناسیر نقد نیگرچه آورده غا  د،دوت محیدر شرکت با مسئول
به عبارت بهتر نسبت به ما به دارند ) یت تضامنیآن مبلغ مسئول م کرده اند نسبت بهیتقو یمت واقعیش از قیب یبه مبلغ

 (.ندارند یت تضامنیتفاوت مسئول

 ت دارند.یتومان مسئول 700سبت به ن که شرکت زده، یمتیق 700/1 ،یمت اصلیون قیلیک می

انجام شود و  یواقع( چه به صورت یر سهامیو غ یو مختلط )سهام ینسب یتضامنهای شرکت ر نقد دریم آورده غیتقو
هستند که  ییا شرکایک یر ن ندارد چون در هر صورت شادر حقوق طلبکار  یر یانجام شود تاث یمت واقعیش از قیه بچ

 یت تضامنیضامن مسئول یباشد همه شرکا ضامنند و اگر مختلط باشد شرکا  یون شرکتند. اگر تضامنیتمام د عهده دار
 دارند. 

 

  یل شرکت تجار یزمان تشک

 رد.یپذمی صورت ران و بازرسانین مدیسمت توسط اول یخاص: قبول کتب یعام و سهام یدر شرکت سهام 
 مت ی)ق د شده باشدییه شرکت تایسرما 3/1م حداقل یم و تسلیر نقد تقویکه آورده غی: زمانیتعاونهای در شرکت

 .(ونیلیک میم مثال یمت آن را بزنیق یعنیم آن یل است تقویک موبایم مثال آورده یرا بزنآن
 م و یتسل ،ر نقدیکه آورده غ یمختلط( زمان –ت محدودیمسئول –ینسب –یتضامن)ها ر شرکتیل در سایزمان تشک

 شده باشد.  تأدیهتمام آورده نقد 
 م کند یاز آورده را ابتدا تسل یتواند بخشمی سهامدار یعنیتعهد به پرداخت راه دارد  یتعاون یسهامهای در شرکت

 تعهد به پرداخت راه ندارد. ها ر شرکتیاما در سا ات شرکت بپردازدیه را در طول حیقو ب

قبل از ورود به تبصره  17ماده  ی، انتها18و  17ست. ماده یوط به ثبت آن نمن یل شرکت تجار ی: تشکینکته کل
 ر شده است.کذ

  د. دار  یت حقوقی. از زمان ثبت شخصندارد یت حقوقیکه ثبت نشده شخص یتا زمان یشرکت تجار 

https://t.me/ekhtebar


 

24 
 

 

  یدر اشخاص حقوق یت حقوقیجاد شخصیزمان ا

 دارد.  یت حقوقیشخص ،از به ثبتیس و بدون نیبه محض تاس یا عمومی یدولت یدر اشخاص حقوق

 شوند. می یت حقوقیشخص ی: در زمان ثبت دارایر تجار یدر موسسات غ

 587 – 585 – 584مواد 

 . است ساکتقانون ه کر یا خیهستند  یت حقوقیشخص یدر زمان ثبت آن دارا ،یتجار های در شرکت

 م. یدانمی آن شرکت یبرا یت حقوقیجاد شخصیاز زمان ارا ک شرکت یزمان ثبت 

 است؟ یچه زماندر  یتجار های در شرکت یت حقوقیجاد شخصیزمان اتست: 

 در زمان ثبت  -1
 ن خصوص ساکت است. یقانون در ا -2
 ل و قبل از ثبتیدر زمان تشک -3
 ست.یح نیدام صحکچیه -4

و نظر بهتر است اما نسبت به قانون  .ستیدر قانون ن یدرست است ول نه اولی. گز میکنمی را انتخاب منه دوینجا گز یا
 .مید بزنینه دوم را بایسکوت آن، گز ل یبدل

دو وجود نداشت آنگاه  نهیاگر گز  .ح استینه صحین گز یا ،نیباشد بنابرامی انگر قانونینا بیع نه دویبا توجه به آنکه گز 
 م.یزدمی ک راینه یگز 

 

 سهام 

 40ماده 

 نام دارنده آن در دفتر ثبت سهام  .ش نوشته شده(یروکه نام دارنده آن شخص است )در  یهامبا نام: س
شود. اگر می ز مندرج است. نقل و انتقال آن به موجب درج در دفتر ثبت سهام شرکت انجامیشرکت ن
ح است اما به نسبت یصح نیانتقال در رابطه طرفن ینشود ا ن سهام در دفتر سهام شرکت درجیانتقال ا

را که درج  یکسرکت و اشخاص ثالث همچنان من را )ست. شیشرکت و اشخاص ثالث قابل استناد ن
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م درست است در مقابل اشخاص یمن و شما که انتقال داددر مقابل  یداند ولمی ن سهامیا شده( صاحب
 ست. یثالث قابل استناد ن

 ابان آن را یکه در خ یمثال کسانتقال آن به موجب قبض و اقباض ) ست.یآن شخص ن : نام دارندهنام یب
 .(که متصرف آن مال است مالک آن است یدا کند طبق قانون کسیپ

 ----------- یک عمل حقوقینام  یو انتقال سهام ب ----------- یک عمل حقوقیانتقال سهام با نام تست: 
 است. 

  ییرضا –فات یتشر  -1
 ییرضا -ییرضا -2
 معاطاتی – یفاتیتشر  -3
 عاطاتیم – ییرضا -4

 ح است.یصحنه دو یگز 

 هم باشد.  عاطاتیتواند ممی میگویمی باشد یعاطاتم دیم فقط باییم که بگویندار  یاصال عقد  ما

ست ین انتقال باطل نیاز به درج در دفتر ثبت سهام دارد اما در صورت عدم درج این ،درست است که انتقال سهام با نام
ح در مقابل شرکت و یباشد. صحنمی یفاتیک عمل تشر ی، نیبنابرا .ر قابل استناد استیبلکه نسبت به اشخاص ثالث غ

 . است ر قابل استنادیغاشخاص 

)در  یر مطالعاتیا غیباشد  عاطاتیمتواند به صورت می ،البته .است ییندارد پس رضا یفاتیز تشر ینام ن یبانتقال سهام 
 .(باشد عاطاتید میم باییوجود ندارد که بگو یعقد اصال  یحقوق مدن

 

 گر  سهام ید یم بندیتقس

 سهام 

 ر سهام ندارد. ینسبت به سا یاز یچ امتیه : سهامیعاد 
 شتر یا حق سود بیشتر یب یدارد مثال حق را یازاتیا امتیاز یر سهام شرکت امتیممتاز نسبت به سا 

 جاد سهام ممتاز یا

 ا سهام یس شرکت( یر بدو تاسد نیموسس یازات در خواستیب امتیموسس )تصو یع عمومب مجمیبنابر تصو
 ن باشد. یموسس یتواند برامی فقطو  کندمی بیموسس تصو یکه مجمع عموم یممتاز 
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 افتد. می ات شرکتین اتفاق در طول حیب مجمع فوق العاده ایبنابر تصو 

 قانون تجارت  یحه اصلیال  42ر در حقوق سهام ممتاز یی*تغ1

 ل.ا.ق.ت  93ر در حقوق نوع مخصوص از سهام شرکت یی*تغ2

 است بدون آنکه ممتاز باشد.  یکه در اساسنامه واجد احکام خاص یسهام

 دارد. العاده فوق یب مجمع عمومیاز به تصویر در حقوق سهام ممتاز نییتغ -1

ت یش از نصف اکثر یش از نصف سهام ممتاز. بیدارندگان ب یعنیک سهام ممتاز یت دارندگان نصف + جلب موافق-2
 مطلق 

 :از بهیاز سهام شرکت ن یخصوصر در نوع بییتغ -2
 اساسنامه  رییتغبه  یرات منتهیین تغیاست مگر آنکه ا یعاد یمنظور مجمع عموم) یب مجمع عمومیتصو

 . (ب مجمع فوق العاده الزم استیون صورت تصیشود که در ا
 د دارندگان ی، بادر آن جلسه خاص .ب کنندیرات را تصویین تغیا یقبال در جلسه خاصنگونه سهام یدارندگان ا

د یبعد با تعداد حاضر نشدند در جلسهن یاقل نصف سهام مخصوص حاضر باشند و اگر در جلسه اول اال
 شود. می حاضر در جلسه گرفته یآرا 3/2ا یمات با دو ثلث ین سهام حاضر باشند و تصمیا 3/1دارندگان الاقل 

 

 نامه موقت سهم یگواه

 م. یدهمی نامه موقت سهمیکه اوراق سهام آماده نشده به سهامداران گواهیتا زمان -1
 .نام( یب –با نام نامه موقت سهم )یگواه -2
اساسنامه مشخص  رن دو نفر دیدو نفر امضا شود که اد توسط یبا ،نامه موقت سهمیهم اوراق سهام و هم گواه -3

 .ره(یئت مدیه یاساسنامه نوشته دو نفر از اعضامثال در شده اند )

 

 نامه موقت سهم و اوراق سهام یزمان صدور گواه

 ار سهامیفعال تعهد سهم در اختنامه موقت سهم ممنوع است )یدور اوراق سهام و گواهص ،قبل از ثبت شرکت 
 .ن است(ادار 

 سهام پرداخت نشده است. ها یمبلغ اسمام شرکت ثبت شده اما تم یعنیسهام  یقبل از پرداخت تمام مبلغ اسم
 نامه با نام مجاز است. یا گواهینام ممنوع است اما سهام  ینامه بیا گواهی
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 به  یعنی) داران بدهد ک سال اوراق سهام را به سهامید ظرف یشرکت با ،سهام یبعداز پرداخت تمام مبلغ اسم
 .کند(ض یموقت را با اوراق سهام تعوهای نامهیگر گواهید یعبارت

 ح است؟ینه صحیکدام گز تست: 

 .)دارندگان( ن ممتاز دارداش از نصف سهامدار یاز به جلب موافقت بیر در حقوق صاحبان سهام ممتاز نییتغ -1
ک سال یسهام صدور اوراق سهام ممنوع و بعد از آن صدور اوراق سهام ظرف  یقبل از پرداخت تمام مبلغ اسم -2

 است.  یالزام
 ن اوراق سهام است. یگز ینامه موقت سهم جایگواه ،قبل از ثبت شرکت -3
 کدام چیه -4

 ح است.یصح 4نه یگز 

گان دارند  یعنیه الزم است یت سرمایکثر ا  ،کهیدر حال .دگویمی ( سخنینفرات) یت عددینه از اکثر ین گز ی: ا1نه یگز 
از ف سهام ممتاز نص شی. مثال بریا خیرا داشته باشند  یت عددیت دهند چه اکثر ید رضایبا ،ش از نصف سهام ممتازیب

 دو نفر دارند. 

 .نام ممنوع است نه اوراق سهام ی: صدور اوراق ب2نه یگز 

 م. ینامه موقت سهام ندار یگواه ،: قبل از ثبت3نه یگز 

 

 ل.ا.ق.ت  441ماده  یتجار های ه در شرکت ینتقال سرمانقل و ا

 ه ینقل و انتقال سرمام و از شرکت خارج شود: یبده یگر یرا به شخص د ییم جایخواهمی یعنی

 یا مجامع عمومیران یتواند مشروط به موافقت مدنمی .ستیر نیآزاد است و شرط خالف آن امکان پذ :عام یدر سهام
 باشد.

تقال سهام را منوط به موافقت توان در اساسنامه انمی یعنیکرد توان شرط خالف می یآزاد است ول :خاص یدر سهام
 نمود.  یط خاصیشرا ای یا مجامع عمومیران یمد

ه یتوان شرط خالف کرد. شبمی ندگویمی یدرباره شروط خالف قانون ساکت است اما برخ و آزاد است :یدر شرکت تعاون
ط خاص یا شرای یا مجامع عمومیران یتوان در اساسنامه انتقال سهام را منوط به موافقت مدمی یعنیخاص  یسهام
 نمود.

https://t.me/ekhtebar


 

28 
 

اتفاق آراء  یعنی: انتقال سهم الشرکه منوط است به موافقت تمام شرکا یر سهامیو مختلط غ ینسب ،یدر شرکت تضامن
 شرکا.

 یسهام یه شرکایکا و انتقال سرماشر  ضامن منوط است به اتفاق آراء یکاه شر یانتقال سرما :یدر شرکت مختلط سهام
 توان شرط خالف کرد. می یشان آزاد است وله یهستند انتقال سرما یچون سهام

ش از نصف شرکا که یت محدود و جلب موافقت بیت محدود: انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیشرکت با مسئول
  یم سند رسمیه شرکت باشند + تنظیسرما 4/3حداقل  یدارا

 یا نفراتی یت عددیاکثر  یعنیش از نصف یب  
 4/3 ه یت سرمای: اکثر هیسرما 
 ه دارد و یت سرمایاز به اکثر یهم نو  یت عددیاکثر  از بهیهم ن ،ت محدودیشرکت با مسئوله در یانتقال سرما

 است.  یفاتیتشر  یک عمل حقوقی ،نیهمچن

 

 قانون تجارت  102ماده 

از به یخارج از شرکت منتقل کند ن یه اش را به شخصیت محدود بخواهد سرمایشرکت با مسئول یاز شرکا یکیاگر 
ت یاز به رضایهمان شرکت منقل کند ن یاز شرکا یکیه اش را به یفوق است و اگر بخواهد سرماهای تیت اکثر یرضا

 ست. ین نیر یسا

 ح است؟ینه صحیکدام گز تست: 

ش از نصف یمنوط به موافقت ب یر سهامیت محدود در شرکت مختلط غیانتقال سهم الشرکه شرکا با مسئول -1
 ه باشند. یسرما 4/3حداقل  یست که داراا شرکا

 ضامن است.  یب شرکایمنوط به تصو یدر شرکت مختلط سهام یسهام یانتقال سهام شرکا -2
ضامن و  یت شرکایمنوط است به رضا یر سهامیت محدود در شرکت مختلط غیه شرکا با مسئولیانتقال سرما -3

 ت محدود.یبا مسئول یشرکا
 .حاضر در جلسه شرکا یمنوط است به اتفاق آرا یانتقال سهم الشرکه در شرکت تضامن -4

 .ت همگان الزم است چه در جلسه باشند و چه نباشند(یرضا یدر شرکت تضامن)

 ح است.یصحنه سه یجواب: گز 
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 سهام شرکت  یه مبلغ اسمیمطالبه بق

گه دیایروند ن یمعلق اگر در ط یق راحق سود و ح شود و از می ر االنتشار شرکتیدر روزنامه کثک بار ی ینشر آ
 را بپردازند.  یه مبلغ اسمیم که بقیخواهمی سهامداران

  م.یدهمی یهلت معقول و متعارفم نابه سهامدار 
 به آدرس آنها  یارشه با پست سفیکه پرداخت نکرده اند اخطار  یناسهامدار  یبرا ،ن مهلتیا یز انقضابعد ا

نام  یکال سهام ب ،یاسم ن علت که سهام با نام است. قبل از پرداخت تمام مبلغیم، آدرس به ایکنمی ارسال
 ممنوع است. 

 کرده و  یرا باطل تلق یز پرداخت نکند شرکت سهام قبلیک ماه نیم. اگر ظرف یدهمی شان مهلتیک ماه به ای
از  شود.می ده فروختهیق بورس و مزایطر  د ازین سهام جدی، اسپس .کندمی صادر ید یمعادل آن سهام جد

گه یخ انقضایکه از تار  تأدیه تأخیرطلب شرکت و خسارت  ،حاصل فروش د شومی محاسبه یمهلت مندرج در آ
 م. یدهمی یه را به سهامدار قبلیفروش کسر شده و بقهای نهیرکرد و هز ید یمه قانونیصد جر در  4و 

ن یطلب ا ..مانده است یباقتومان آن  600را داده و تومان آن 400، سهامدار تومان 1000بوده  یفرد: سهام مثال
 (تومان 1000از  ینه ول)تومان که طلب شرکت است  600ن یاست. ازاتومان  600شرکت 

 تومان  600: طلب شرکت -1
 شود.می محاسبه یمهلت در گواه یخ انقضای: تورم که از تار تأدیه تأخیرخسارت  -2
 . گرددمی منظور ر کردید یمه قانونیدرصد در سال جر  4 -3
 مدنظد است.فروشهای نهیهز  -4

 م.یدهمی یرا به سهامدار قبل مانده یباق

 امد. یت نیمعلق اگر در نها یفقط حق را 44ماده  :نام به سهام با نام یبسهام ل یتبد

 ،ب کند. چونیرا تصو یلین تبدیشرکت ممکن است چن ،فوق العاده یب مجمع عمومیا تصویبه موجب اساسنامه 
گهروز  5ک به فاصله یر االنتشار شرکت هر یدر روزنامه کثبار  3م یسشنانمی نام را یدارندگان سهام ب  م.یکنمی ینشر آ

گه 3شتر شود ینکه احتمال خواندن آن بیا یبرا گهیماه مهلت از اول 6م و حداقل یکنمی یبار نشر آ م. بعد یدهمی ین آ
ق بورس یاز طر  و کندمی کرده و معادل آن سهام با نام صادر ینام را باطل تلق یشرکت آن سهام ب ،ن مهلتیا یاز انقضا

سهامدار  یسود برا یه در حساب دارایشود و بقمی فروش برداشتهای نهیاز حاصل فروش هز  .فروشدمی دهیا مزای
سال رجوع نکند آن پول در حکم مال مجهول المالک بوده و با اطالع دادستان به  10تا  . اگرشودمی یسابق نگهدار 

 شود. می زیخزانه دولت وار 
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 نام  یبا نام به سهام بل سهام یتبد

 انجام دهد.  ین اقدامیفوق العاده چن یب مجمع عمومیا تصویشرکت ممکن است به موجب اساسنامه 

گهر االنتشار شرکت یدر روزنامه کثک بار ی  ،ن مهلتیا یدهد. بعد از انقضامی و حداقل دو ماه مهلتشود می ینشر آ
 .شوند تا هر زمان که مراجعه کنندمی ینام صادر شده و در شرکت نگهدار  یکه مراجعه نکرده اند سهام ب یبابت اشخاص

 نام به آنها داده شود.  ین سهام بیا

 

 نامه موقت سهم به اوراق سهام یل گواهیتبد

گهیفقط ر االنتشار شرکت یدر روزنامه کث ن مهلت یاگر ظرف ا .میدهمی شود و حداقل دو ماه مهلتمی یک بار نشر آ
 یکه رجوع نکرده اند اوراق سهام صادر شده و در شرکت نگهدار  یل مراجعه نکنند به تعداد اشخاصیتبدن یا یبرا

 شان داده شود. یند به اکردکه مراجعه  یشود تا هر زمانمی

 

 ا معلق شدن سهم یق سهام یتعل

شود می او و حق سود او معلق یاسهام شرکت: اگر سهامدار ظرف مهلت مقرر اقدام نکند حق ر  یه اسمیدر مطالبه بق
 .(یحق سود و حق را( )گیردمین تعلق یبه سهام او سود یعنیحق سود ( )یدر مجامع عموم یحق را)

 او معلق ینامه موقت: اگر سهامدار ظرف مهلت مقرر اقدام نکند فقط حق رایل گواهینام و تبد ینام و ب اب ل سهامیتبد
 .(یرا قحشود )نمی شودو حق سود او معلقمی

 

 50ان ماده یپا تا 20ماده 

  یرنده در شرکت سهامیم گیمراجع تصم

 یمجامع عموم  
 موسس یمجمع عموم 
 فوق العاده  یمجمع عموم 
 یعاد یمجمع عموم  
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 ره یات مدیه 
 ر عامل یمد 

 

 موسس  یمجمع عموم

 باشد:  می رین مجمع از قرار ز یف ایوظا موسس. یف مجمع عمومیوظا

 . (شودمی ه شرکت به عهده گرفتهیتمام سرما یعنیمبالغ الزم ) تأدیهه و یمام سرمات یسیره نویاحراز پذ -1
 ن یر نقد موسسیب آورده غیتصو -2
 سهام ممتاز( ن )یموسس یازات در خواستیب امتیوتص -3
 .(شودمی اساسنامه گرددب یتصو یوقت ین طرح بود ولیقبل از اتصوب اساسنامه ) -4
 ران و بازرسان ین مدیانتخاب اول -5
 راالنتشار ین روزنامه کثیانتخاب اول -6

 صفحه قبل  3و  2ح بند یتوض

د ن موار یموسس ا ی. اگر مجمع عمومشانیا یخواستازات در یب امتین و تصویر نقد موسسیب آورده غیدر خصوص تصو
از  شید بیبا یدر جلسه بعد  .شودمی نده( برگزاریک ماه آیحداکثر تا ک ماه )یند جلسه مجمع مجددا ظرف ب نکیتصو را 

ازات مزبور صرف نظر کرد یاز امتن دو مجمع یاگر موسس در فاصله ا .(یت عددی) اکثر  سان حاضر باشندیره نوینصف پذ
ن صورت در یل کرد( در ایتبد یب نشده را به نقد یکه تصو یر نقد یآورده غل کرد )یتبد یورده خود را به نقد ا آنکه آی

ر ید سهام او را تعهد کنند در غیر سهامداران بایاز شرکت خارج شده و سا ،نصورتیر ایدر غ .ماندمی یشرکت باق
 شود. نمی لینصورت شرکت تشکیا

 

 ل مجمع موسسیحد نصاب تشک

 ه شرکت را تهعد کرده اند. یسرما 2/1که حداقل  یسانیره نویجلسه اول پذ یبرا 
 ه یسرما 3/1جلسه دوم: صاحبان حداقل  ین تعداد حاضر نشد برایاگر ا 
 ه یسرما 3/1جلسه سوم، صاحبان حداقل  ین تعداد حاضر نشد برایاگر ا 
 شود. نمی لین تعداد حاضر نشوند اصال شرکت تشکیز ایاگر در جلسه سوم ن 

 موسس یدر مجمع عموم یر یم گیحد نصاب تصم

 ا سوم است.یا دوم یندارد جلسه اول  یفرقه کن یء حاضر آرا 3/2ت یاکثر 
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 فوق العاده  یمجمع عموم

 .(ن مرجع استیبا ا شتریر دارند بییل و تغیکه تبد یفوق العاده )موارد یف مجمع عمومیوظا

ر مدت ییتغشود( )می موارد را شامل یلیر خییتغ ،ر اساسنامهییتغ ،ر موضوع شرکتییمثال تغر اساسنامه )ییتغ -1
 .(د شرکتیتمد

 ش( یا افزایکاهش ه شرکت )یر سرماییتغ -2
ز یا تجویفوق العاده باشد  یب مجمع عمومینام و بالعکس ممکن است به تصو یبا نام به سهام بل سهام یتبد -3

 اساسنامه 
 ند.کخاص  یسهام عام مثال یاز سهامنوع شرکت( شرکت نوع خود را قالب شرکت )ل یتبد -4
 در حال حاضر صدور اوراق مشارکت.  و ن اوراق قرضهیگز یصدور اوراق قرضه جا یبرا یر یم گیتصم -5
ا مجمع یموسس  یجاد سهام ممتاز ممکن است توسط مجمع عمومیا ر در حقوق سهام ممتاز.ییا تغیجاد یا -6

 فوق العاده است.  یر در آن با مجمع عمومییما تغارد یفوق العاده صورت گ یعموم
 انحالل شرکت.  -7

 

 فوق العاده  یل مجمع عمومیحد نصاب تشک

 موسس که یعموم ه برعکس مجمعیت سرمایاکثر ( )2/1ش از ینصف )بش از یاول حضور دارندگان بحداقل در جلسه 
 دارند.  یکه حق را ی( سهام2/1گفت حداقل می

 یسهام 3/1ش از یدارندگان(  بدر جلسه دوم ) شود.می لین جلسه دوباره تشکین تعداد حاضر نشد ایاگر در جلسه اول ا
 یمیو تصم گرددنمی لینشد آن مجمع فوق العاده تشکحاضر  ن تعدادیاگر در جلسه دوم ا از است.ین دارند یکه حق را

 شود. نمی م اتخاذیآن بود یکه در پ

 

 در مجمع فوق العاده  یر یم گیحد نصاب تصم

 نیحاضر  یثلث آرا ا دوی 3/2ت یاکثر 

 

  یدر مجامع عموم یحق را
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 یفوق العاده و مجمع عموم یدارد. در مجمع عموم یک حق رایو موسس هر سهم  یقاعده اول: فقط در مجمع عموم
 را ممکن است: یز  .م(ین دو مجمع سهام ممتاز دار ی)چون در ا دارد یک حق رای االصول هر سهم ی، علیعاد

 دارد.  یک حق رایش از یم که بیداشته باشسهام ممتاز  -1
 ندارد. یم که حق رایممکن است سهام معلق داشته باش -2
کمتر از ها سهام آن که تعداد یمثال اشخاص یبرا)از سهامداران  یبرخ یممکن است در اساسنامه حق را -3

 سلب شده باشد.  عدد است( 100

 

  یعاد یف مجمع عمومیوظا

 .ره است(یئت مدیران هیمنظور از عبارت مدن گروه )یر از اولیران و بازرسان البته غیانتخاب مد -1

 گروهن یلبته غبر از اولار االنتشار یانتخاب روزنامه کث -2

 ا بازرسان یره یئت مدیه یاعضا یا قبول استعفایعزل  -3

 ران و بازرسان یزحمه مدال ن حقییتع -4

 شرکت  یمالهای نامه و حساب ب ترازیتصو -5

 ر عامل با شرکت. یران و مدیدرباره معامالت مد یر یم گیتصم -6

 یعاد یارات مجمع عمومیاخت هر آنچه که اختصاص به مجمع موسس و مجمع فوق العاده نداشته باشد جز 
 است. 

 یار دارد در آن دخالت کند ولیهم اخت یعاد یمجمع عموم .شودمی ره مشخصیئت مدیر عامل توسط هیمد 
 ست. یف آن نیجز تکال

 

  یعاد یل مجمع عمومیحد نصاب تشک

 ش از یمنظورش بگر یبه عبارت د .نجا اضافه استیه اقال ایش از نصف سرمایحضور دارندگان ب ،در جلسه اول
 .دارند( یحق را یسهام 2/1ش از یبندازد )یرابه شک ب د مایه است. اقال نبایسرما 2/1

 شود. می لیجلسه بعد تشک ،نان تعداد حاضر نشوند با حضور هر تعداد از سهامدار یا ،اگر در جلسه اول 
 ت  مطلق = ین اکثر یش از نصف آراء حاضر یمات با بیتصم .یعاد یدر مجمع عموم یر یم گیحد نصاب تصم

 ش از نصف یب
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  یل مجامع عمومیخالصه حد نصاب تشک

  یعاد فوق العاده موسس 
 2/1ش از یب 2/1ش از یب 2/1حداقل 
 هر تعداد  3/1ش از یب 3/1حداقل 
 ندارد  ندارد  3/1حداقل 

 

  یعاد یاقسام مجامع عموم

 شود. می در موعد مقر در اساسنامه برگزار ،ک باری یانه: به صورت سالیسال یعاد 
 است  یعاد یت مجمع عمومیکه در صالح یاز موضوعات یکیم راجع به یبه طور فوق العاده: اگر بخواه یعاد

به طور فوق العاده  یعاد یده باشد مجمع عمومینرس یعاد یم اما هنوز موعد مجمع عمومیکن یر یم گیتصم
 شود. می برگزار

 افتد؟یبق یتواند به تعومی انه تا چند ماه از موعد مقرر دراساسنامهیسال یمجمع عاد :سؤال

انحالل  یز دادگاه تقاضاتواند امی نفع یذ  ل نشود هریماه از موعد مقرر در اساسنامه تشک 10اگر تا  –پاسخ اول
 .شرکت قابل انحالل است(شرکت را کند )

 دارد.  یران جنبه کمتر یمد یل نشود برایاز موعد مقرر در اساسنامه تشک ماه 6اگر تا  –پاسخ دوم

تراز  ،اش یماه از سال مال 4د ظرف یرا شرکت بایل شود ز ید تشکیماه از موعد مقرر در اساسنامه با 4تا  -پاسخ سوم
 .(بود کانون سؤالدر ح ینه صحیگز ه کقرار دهد ) ییار اداره دارایاخت نامه را در

 ماه از موعد مقرر در اساسنامه برگزار شود.  4د ظرف یانه بایمجمع سالن یبنابرا

 

  یل و اداره جلسات مجامع عمومیوه تشکیش

 گه یدعوت از مجامع عموم  .ر االنتشار شرکتیدر روزنامه کث یبه موجب نشر آ
 گ فاصله نشر ل یروز قبل از تشک 20روز اما در مجمع موسس  40حداکثر  10تا روز جلسه: حداقل  یهآ

گه  (روز 20فقط جلسه دوم مجددا موسس ) شود یمجمع انعقاد آ
 گه  است.  ینشود اما همه سهامداران در جلسه مجمع حاضر باشند آن جلسه قانون یاگر نشر آ
 گه  :شودمی ز درجیسه چ یدر آ
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  زمان مجمع 
  مکان مجمع 
  )دستور جلسه ) موضوع جلسه 

  ره انجام شود( یئت مدیس هید توسط رئین امر بایاره است )یئت مدیاز مجمع برعهده هدعوت 
 کندمی ره اقدام نکرد برعهده بازرس است. بازرس راسا اقدامیئت مدیاگر ه . 
 ران یران درخواست کنند مدیرا از مدتوانند دعوت از مجمع می سهام را دارا باشند 5/1که حداقل  یسهامداران

توانند از بازرس تقاضا می نان سهامدار یا ،نصورتیر ایدر غ .ن درخواست را اجابت کنندیروز فرصت دارند تا ا 20
 یراسا مجمع عمومن سهامداران یا ،نصورتیر اید. در غا دار ن درخواست ر یروز فرصت اجابت ا 10بازرس  .کنند

 ا فوق العاده یباشد  یتواند عادمی مجمع حسب مورد و با توجه به موضوع آنن ی. اکنندمی را دعوت
   یک منشی، دو عضو ناظر و سیک رئیسه یئت رئی. هسه استیئت رئیک هیاداره جلسات مجمع: برعهده 

 ا نباشد. یتواند سهامدار باشد می یمنش .د سهامدارشرکت باشندیس و عضو ناظر بای. رئدارد
 ره است به جزیئت مدیس هیهمان رئ یعمومس جلسه مجمع یرئ: 

 است.ل نشده یتشک یره ایئت مدیرا هنوز هیدر مجمع موسس ز  :مورد اول
 ران باشد. یا همه مدی یسه نصب و عزل برخ: اگر دستور جلمورد دوم
 ه دعوت شده باشد. یسرما 5/1 : اگر مجمع توسط دارندگان حداقلمورد سوم

 گردد.یاعضا انتخاب م یجلسه با را یابتداس جلسه در یدر سه حالت فوق رئ
 نده فرستاد. یتوان نمامی ست ویشرکت در جلسات مجمع قائم به شخص ن 
 یتنفس در جلسات مجمع عموم : 

)جلسه بعد  ی. در خصوص جلسه بعد گیردمیم اعالم تنفس صورت یاگر در جلسات مجمع با کسر زمان مواجه شو
گهین جلسه نیا اوالا  :د توجه داشتیاز تنفس( با نده ین جلسه حداکثر ظرف دو هفته آیا ایثان –ندارد یاز به نشر آ

 .همان جلسه قبل از تنفس یعنین جلسه تابع جلسه قبل است یشود. ثالثا حد نصاب امی لیتشک

 

  یران و بازرسان در مجمع عمومیوه انتخاب مدیش

ن نحو که یاست بد یت نسبیست. بلکه با اکثر یمطلق نت یمات با اکثر یر تصمیران و بازرسان برخالف سایانتخاب مد
 باشد.می یت نسبیانتخاب با اکثر  و ت مطلقیعزل اکثر 

 ران است. یمقوله انتخاب مد یآن سهامدار برا یران = حاصلضرب حق رایهر سهامدار * تعداد مد یتعداد حق را
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 م کنند. ین اشخاص مورد نظر تقسیکه بخواهند ب یخود را به هر نسبت ین حق رایتوانند امی سهامداران
 شوند.  می ر انتخابیمدبه عنوان  ین رایشتر ین بیند حائز شومی سپس آراء جمع

 ح است؟ینه صحیکدام گز 

 د حاضر باشند. یسهامدار با 3حداقل  یدر شرکت سهام یعاد یل مجمع عمومیتشک یبرا -1
گهر یغ یبیدعوت از مجامع ترت یبرا یاگر در اساسنامه شرکت سهام -2  ب عملیمقرر شود به همان ترت یاز نشر آ

 شود. می
 . کندمی نفع مجمع را دعوتیهر ذ یره اقدام به دعوت از مجمع نکند بازرس به تقاضایئت مدیاگر ه -3
که حق  یش از نصف دارندگان سهامیدارندگان ب ضورح ،فوق العاده یوممن جلسه مجمع عیل اولیتشک یبرا -4

 است.  یدارند الزام یرا

 است. کینه یگز  جواب:

د یعضو ناظر آن با 2س و یرئ 1شود که می سه ادارهیئئت ر یتوسط ه یسهامهای را جلسات مجامع در شرکتیز  -1نهیگز 
 ست( سهامدار شرکت باشند. یالزام)

گه -2نه یگز  گه)ز الزم است یب نیت آن ترتیرعا یعالوه بر نشر آ  . (آمده است ینشر آ

 نفع.یذ ینه به تقاضا کندمی بازرس راسا اقدام – 3نه یگز 

 ه است. یت سرمایش از نصف اکثر یدارندگان ب -4نه یگز 

 

  یره شرکت سهامیات مدیه

 باشد.می یعاد یا مجمع عمومیموسس  یتوسط مجمع عموم یره شرکت سهامیات مدیانتخاب ه 
 ت مطلق یاکثر  . عزل بابود یت نسبی. انتخاب با اکثر یو عاد یزل و قبول و استعفا: توسط مجمع عمومع

 .رانیت مطلق بود جز انتخاب مدیبا اکثر  زیبود همه چ

 ر؟یا خین شرکا باشند ید از بیبا یتجار های ران شرکتیمد هکشود می مطرح یسؤال

 ن باشند. ان سهامدار ید از بیران بای: مدیدر شرکت سهام

 ن باشند. ان سهامدار ید از بیران بایمد :یدر شرکت تعاون
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ا ین شرکا باشند یتوانند از بمی رانی( مدیر سهامیو غ یمختلط سهام – ینسب –ت محدود یمسئول)ها ر شرکتیدر سا
 نباشند. 

 ؟چند نفر است یتجار های ران( در شرکتیمدره )یئت مدیه یتعداد اعضا

 نفر  5عام حداقل  یسهام –نفر  3خاص حداقل  یسهامهای در شرکت

 فرد باشد( عدد نفر، د یبا یول 7حداکثر  3)حداقل نفر  7ا ی 5ا ی 3 یشرکت  تعاون در

 ا تعداد باشند. یتوانند واحد می ست وین یمقرره خاص یران دارایتعداد مد ها،ر شرکتیدر سا

 

  یتجار های ران در شرکتیت مدیر یمدت مد

 .د استیساله قابل تمد 2حداکثر های دوره یبرابه صورت نامحدود  یدر شرکت سهام

 یدر صورت یدوره متوال 2ش از ید است. بیقابل تمد یمتوالدوره  2 یساله برا 3حداکثر های دوره یبرا یتعاونت در شرک
 ت دهند.یامر رضا نیآراء حاضر در مجمع به ا 3/2اقل د است که حدیقابل تمد

 ا نامحدود باشد. یتواند محدود می رانیت مدیر یمدت مدها ر شرکتیدر سا

 ر؟یا خیست یلبدل الزاما یر علین مدییتع یتجار های شرکت ادریآ :سؤال

 است.  یار یاختها ه شرکتیو در بق باشدمی یست شرکت تعاونیلبدل الزامار یکه مد یر در تنها شرکتیخ

 

 قه یسهام وث

به  ید تعداد سهامین منظور بایبه شرکت وارد کند به ا یت خود خساراتیر یممکن است در مدت مد یر شرکت سهامیمد
 قه داشته باشد تا خسارت وارده به شرکت از محل آن سهام جبران گردد. یعنوان سهام وث

 ر قابل انتقال است. تا زمان ین سهام سهام با نام است و غیشود امی قه در اساسنامه درجیتعداد سهام وث
ت یر یمدت مدب تراز نامه یتصو یعنیقه شرکت است. یران در وثیت مدیر یمدت مد ،ب مفاصاحسابیتصو

 ران یمد
 ن کند. یخ انتخاب مهلت دارد تا سهام مزبور را تامیک ماه از تار ینداشته باشد  یقه کافیسهام وث یر یاگر مد

 شود. می محسوب ینصورت مستعفیر ایآن بخرد( در غو ن یبرود از ا)
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 ره یئت مدیدر ه یت اشخاص حقوقیانتخاب با عضو

ره یئت مدیف هیانجام وظا یبرا ین صورت شخص حقوقیره باشند. در ایئت مدیتوانند عضو همی یاشخاص حقوق
 ،دینده جدینما یبخواهد با معرفتواند هر زمان که می رهیئت مدیه عضو ی. شخص حقوقکندمی یمعرف یقینده حقینما
 ر دهد. ییرا تغ یقبل

ات یعضو ه یو شخص حقوق یقیحقنده یآن نما یت مدنیث مسئولیگردد از ح یموجب خسارت یقینده حقینما نیاگر ا
 است.  یقینده حقیفقط بر عهده نما  یفر یت کیدارند اما مسئول یت تضامنیره مسئولیمد

 

 ره یات مدیدر خصوص اداره جلسات ه

 کندمی س انتخابیب رئیک نایس و یک رئی ،ن اعضاین جلسه خود از بیره در اولیات مدیه . 
 س یب رئیا نایس یتواند رئنمی رهیات مدیعضو ه یباشند. شخص حقوق یقید شخص حقیس بایب رئیس و نایرئ

 تواند. می آن یقینده حقیاما نما ره شودیات مدیه
 ات یس هید رئینده جدیر دهد نمایینده خود را تغینما ،رهیات مدیعضو ه ین صورت اگر آن شخص حقوقیدر ا

 .(ینیو حس یتقو مثال انتخاب کند )س یره رئیات  مدیددا هد مجیگردد بلکه بانمی یره تلقیمد
 است. سیب رئاب او با ناییه و در غر یات مدیس هیره با رئیئت مدیاداره جلسات ه 
 که  یبرخالف مجمع عمومست )یرفته نینده پذیخص است و نماره به شیات مدیدر ه یر یم گیحضور و تصم

 رفته بود(.ینده پذینما
 ست. یر نیاست و شرط خالف امکان پذ یک حق رای یر دارایهر مد ،رهیات مدیدر ه 
  دره را دعوت نکنیات مدی، هرهیات مدیس هیاه گذشته باشد و رئک میره یات مدین جلسه هیاگراز آخر 

 ند. یره را دعوت نمایات مدیتوانند خود جلسه همی باشندمی رانیمد 3/1که حداقل  یاشخاص
 ش از نصف یز توسط بیمات نیو تصم الزم است رانیش از نصف مدیحضور بره یئت مدیت جلسات هیرسم یبرا

 .ش از نصف(یمقرر کند )ب یشتر یبهای تینامه اکثر شود مگر آنکه اساسمی ن اتخاذیحاضر 

 ر اخذ کرد؟یمد 2ت یبا رضا یمیتوان تصممی ایباشد آمی ریمد 5 یعام که دارا یک شرکت سهامیدر : سؤال

شود و با توجه می لیشکنفر جلسه ت 3شود پس با حضور می لیجلسه تشکش از نصف اعضا یکه با حضور بنبا توجه به آ
م یتوان تصممی نیدو نفر از حاضر  یبا را ،نیر است بنابراین پذامکا یر یم گین تصمیش از نصف حاضر یب یرابه آنکه با 

 کرد.  یر یگ
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  یر عامل در شرکت سهامیمد

 هم یارات مجمع عمومیاخت در شمارره است )یات مدیفه هیوظر عامل: یدم ن دستمزدیینصب، عزل، قبول استعفا و تع
 .(باشدمی

 .ره(یات مدیبرخالف هی باشد )قیحق ید لزوما شخصیر عامل بایمد

 .ات عامل(یهم )یکنمی یر باشد اگر متعدد بود اسم گذار یا متغیممکن است واحد 

 ( نظر اکثر یهدر حالت تعدد )گردد. می یت عامل تلقیر ینظر مد، عامل به عنوان اتیه یت اعضایات عامل 
 ا نباشدیسهامدار باشد ره یات مدیبرخالف هتواند می ر عاملیمد. 
 ست. یقه الزم نیسهام وث ،ر عاملیدر خصوص مد 
 ره به او یات مدیکه ه یاراتیر عامل در حدود اختیره است. مدیات مدیر عامل با هیارت مدین حدود اختییتع

 نده شرکت است. ینما کندمی ضیتفو
 آنکه مجمع یا  کندمی ضیره به او تفویئت مدیندارد مگر آنچه که ه یار یچ اختیخود ه یر عامل به خودیمد

 . کندمی ضیتفو یعموم

 

 ت یر یتعدد مدهای تیمحدود

تواند نمی ک شرکتیر عامل یاما مد ز باشدیگر نیک شرکت دیره یات مدیتواند عضو همی ک شرکتیره یات مدیعضو ه
ر یتواند در آن واحد مدنمی (چ کسیگر قانونگزار گفته هیت دبه عبار )چ کس یه .ز باشدین یگر یر عامل شرکت دیدم

 شرکت باشد.  2ش از یعامل ب

 گر باشد. یره شرکت دیات مدیس هیرئ یا حتیگر یره شرکت دیات مدیتواند عضو همی ر عاملیمد 
 ره همان شرکت باشد. یات مدیتواند عضو همی ر عاملیمد 
 ره همان یات مدیس هیتواند رئمی یآراء حاضر در مجمع عموم 4/3ر عامل در صورت موافقت یت( مدی)محدود

 ز باشد. یشرکت ن
 ران موسس.ین مدیست و نسبت به اولیاالصول عاد یعل یمجمع عموم ین مجمع عمومیا 

 

 با شرکت  یران شرکت سهامیمعامالت مد
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ا یشان در آن موسسات یکه ا ییا شرکت هایا موسسات ی یر عامل شرکت سهامیا مدی یسهامران شرکت یاگر مد
 29ر الزم است: ماده یط ز یمعامله کنند شرا یا شرکت هستند بخواهند با شرکت سهامیره یات مدیت هیعضوها شرکت

 ره یات مدیب هیتصو -1
  یاعالن نظر بازرسان و گزارش بازرسان به مجمع عاد -2
  یعاد یعمومد مجمع ییتا -3

 

  یبا شرکت سهام یران شرکت سهامیمعامالت مد یت حقوقیوضع

 ح است( ید کند )معامله صحییز تاین یب کند مجمع عمومیره تصویات مدیحالت اول: ه

 ح است( ید کند )معامله صحییتا یمجمع عموم یب نکند ولیره تصویات مدیحالت دوم: ه

ن یضمان آور است منظور ا یول حیصحد نکند )معامله ییتا یمجمع عموم یب کند ولیه تصور یات مدی: هحالت سوم
ب کننده متضامنا مسئول جبران خسارات وارده یران تصویر معامله کننده و مدیکه مد یجاد موسسات مدنیاست که ا

 .باشند(می شرکت

 .معامله قابل ابطال است(د نکند)در حالت چهارم ییز تاین یب نکند و مجمع عمومیره تصویات مدیحالت چهارم: ه
 انه منعقد شده باشد ظرفیصورت مخفا اگر معامله به یخ انعقاد معامله یسال از تار  3توان ظرف می ن معاملهینسبت به ا

 ینصورت آن معامله به قوت خود باقیر ایم کرد در غیدادخواست بطالن معامله را تقد ،خ کشف آنیسه سال از تار 
 ماند. می

 

  یران از شرکت سهامیافت وام توسط مدیدر  132ماده 

ران یمد خواهر و برادر -اجداد –داوالا د اوالا  –داوالا  -مادر –پدر –و همسر یر عامل شرکت سهامیره و مدیات مدیاعضا ه
 :را صورت دهندکار  3توانند نمی مزبور

  .قرض( -افت کنند )وامیوام در  یاز شرکت سهام -1
 ل اعتبار کنند. یتحص یاز شرکت سهام -2
 شان ضمانت کند. یتواند از اینم یشرکت سهام -3

 :جز در دو استثناء
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عضو  یقینده حقیست )اما نسبت به نماین یت جار ین ممنوعیره ایات مدیعضو ه یحالت اول: نسبت به شخص حقوق
 .است( یت جار ین ممنوعیا یحقوق

 ست. ین یت جار ین ممنوعیباشد ا یو اعتبار  یک بانک و با شرکت مالی یحالت دوم: اگر شرکت سهام

 ر؟ شرکتیا خیرند یتوانند ضمانت شرکت را به عهده بگمی ران شرکتیا مدیرد آیخواهد از بانک وام بگمی ی: شرکتسؤال
 .تواندمی ریر شود اما مدیتواند ضامن مدنمی

 ن امر مجاز است. یباشد ا یر شخص حقوقیاگر آن مد -1
 ن امر مجاز است. یباشد ا یو اعتبار  یمالا شرکت یک بانک یاگر آن شرکت  -2
تواند ضمانت شرکت را به عهده می ریر شود اما مدیتواند ضامن مدنمی شرکتن امر در دو صورت مجاز است )یا -3

 . (ردیبگ
 مجاز است.  2و  1های نهیک از شروط مذکور در گز ین امر در صورت وجود هر یا -4

جاد نشده باشد، ین ایل اعتبار هنوز ممکن است سبب د  یتفاوت که در تحصن یه ضمانت است با ایل اعتبار: شبیتحص
 ح است. یجاد نشده صحیکه هنوز سبب آن ا ینیضمانت از د

 

 ران دربرابر شرکت یمد یت مدنیمسئول

  ر مسئول جبران خسارات است. یر شود، همان مدیر مرتکب تقصیک مدیاگر 
 ر شوند یر مرتکب تقصیاگر چند مد 

  ست، قانونگزارگفته ین یشرکت کاف ییکه دارا ا پس از انحالل معلوم شودیه شده ورشکستاگر شرکت
 نجا متضامنا مسئولند. یران این مدیا
 ک یبه هر  یعنیران مراجعه کرد ید به تک تک مدین حالت بایران مشترکا مسئولند در ایر موارد، مدیسا

 توان مراجعه کرد. می از خسارت یران بابت بخشیاز مد
 

  یدر شرکت سهام یت تضامنیموارد مسئول

دارند. ماده  یت تضامنیدهند مسئولمی س و ثبت شرکت انجامیتاس یکه برا ین نسبت به اقداماتیه موسسیکل -1
23  

 یت تضامنیمسئول یقینده حقیبا نما یباشد آن شخص حقوق یحقوق یره شخصیات مدیه یاز اعضا یکیاگر  -2
 110ماده  .دارد
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ر معامله ید نشود مدییتا یتوسط مجمع عموم یب شود ولیره تصویات مدیبا شرکت توسط هر یاگر معامله مد -3
 130ب کننده متضامنا دربرابر شرکت مسئولند. ماده یران تصویکننده و مد

شرکت  یا پس از انحالل معلوم شود که دارایجه شرکت ورشکسته شود یر شوند و در نتیر مرتکب تقصیچند مد -4
 ست. ین یکاف

 

 ت محدود یدر شرکت با مسئول یت تضامنیمسئولموارد 

)فقط از  است یت محدود درج نشود آن شرکت در برابر ثالث شرکت تضامنیاگر درنام شرکت عبارت با مسئول -1
  .ون شرکت(یشرکا بابت د تیت مسئولیهئ

 شود. می ک ضامن محسوبیک، شر یاز شرکا باشد فقط همان شر  یکیاگر درنام شرکت اسم  -2
 دارند.  یت تضامنیره نقد مسئولیم آورده غیبابت تقوهمه شرکا  -3
 ئت نظارتیران و هیمد که بطالن منتسب به آن هاست و ییت محدود باطل باشد شرکایاگر شرکت با مسئول -4

اند در فه نکرده و بطالن شرکت را اعالم نکرده یانجام وظ ین بطالن سرکار بوده اند ولیکه بالفاصله بعد از ا
 متضامنا مسئولند. برابر شرکا و اشخاص ثالث 

 

  یتجار های از رقابت در شرکت یناشهای تیممنوع

ند که ینمااز نوع تجارت شرکت  یوانند تجارتتنمی رانیمد یسهام د در شرکتگویمی ل. ا . قانون تجارت 133ماده 
شان ملزم به یست اما ایران منعقد کرده اند باطل نیکه مد یمعامالت نصورت آنیر ایت با شرکت باشد در غمتضمن رقاب

 جبران خسارتند. 

از نوع تجارت  یاند تجارتتو نمی یکیچ شر ی: هیو مختلط سهام ی، نسبیتضامنهای تجارت در شرکت نوقان 134ماده 
وارد شود.  کندمی ت راار که همان تج یت محدود در شرکتیک با مسئولیا شر یک ضامن یا به عنوان شر ید ینماشرکت 

 م. ین معامله را باطل بدانید چنیقانون گذار با یندارد اما با توجه به نف یقانون ین مقرره ضمانت اجرایا

 

 بازرس 

 یسهام  
 یتعاون  

https://t.me/ekhtebar


 

43 
 

 م: یات نظارت دار یدر دو شرکت ه

 به باال( باشند.  13نفر ) 12ش از یکه تعداد شرکا ب یت محدودیدر شرکت با مسئول 
 یدر شرکت مختلط سهام  

 

 صاف بازرس: او

 ره( یئت مدیه هیشباست ) یا عادیموسس  یط مجمع عمومنصب او توس 
 ( رهیمدات یه هیشباست ) یعاد یبازرس با مجمع عموم یعزل و قبول استعفا 
  ره( یئت مدیبرخالف ها متعدد باشد )یتواند واحد می سبازر 
 عام  یسهامهای در شرکت ،البته .(رهیئت مدیه هی)شب یا شخص حقوقیباشد  یقید شخص حقتوانمی بازرس

بازرس  ،عام یسهامهای ن در شرکتیباشد و بنابرا ین موسسات عضو جامعه حسابرسان رسمید از بیبازرس با
 است.  یک شخص حقوقیشه یهم

 ره( یات مدیبرخالف ها نباشد )یند سهامدار شرکت باشد توامی بازرس 
 ره( یات مدیهبرخالف ست )یالبدل الزام یک بازرس علیب نص 
  ( رهیات مدیه هیاست )شب یت نسبینصب بازرس  با اکثر 
  ( رهیات مدیه هیت مطلق است )شبیعزل بازرس با اکثر 
 است. اما  یعاد ین حق الزحمه بازرس طبق نص قانون برعهده مجمع عمومییتع ،در خصوص دستمزد بازرس

 .(رهیات مدیه هیاست که اورا انتخاب کرده است )شب یا عادیموسس  یدر واقع برعهده مجمع عموم

 

 معامالت بازرس با شرکت 

نفع یم ذیر مستقیا غیم یتواند در معامله با شرکت به طور مستقیگر بازرس نمین معامالت ممنوع است )به عبارت دیا
 را باطل دانست.  یمعامالتن ید چنیبانمی نیل ایست اما به دلیضمانت اجرا ن یدارا ،ن مقرره در قانونیا .شود(

 . باشدمی -----------و معامالت بازرس با شرکت  -----------ران با شرکت یمعامالت مد ،یدر شرکت سهام

 باطل  –االصول باطل  یعل -1
 باطل  –ح یاالصول صح یعل -2
 ر قابل استناد یغ –ح یصح -3
 االصول باطل  یعل –االصول باطل  یعل -4
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 صحیح است. نه دویگز 

ک حالت قابل ابطال یح و یاز آن صححالت  3حالت داشت که  4ران با شرکت همانطور که مشاهده  شد یمدمعامالت 
 شود.می حیاالصول صح یعل پاسخ کهبود 

 ح است؟ینه صحیکدام گز : سؤال

 ت قائم به شخص است. یر یو مد یبازرس -1
 قابل انتقال است.  یبه نحو قهر  ست امایقابل انتقال ن ینحو اراد ت بهیر یو مد یبازرس -2
 .ستیقائم به شخص ن یو شرکت در جلسات مجامع عموم یبازرس -3
 2و  1نه یگز  -4

تواند یاما نم دینما یکت معرفد کارشناس را به شر یرد البته بایبگ ، کارشناسقاتیانجام تحق یتواند برامی بازرس
 ند امار یل بگیقدامات خود وکانجام ا یبرا توانندمی ران کهیار کند مانند مدگران واگذیرا به طور کامل به د یرسباز 

 ار کنند. ت را واگذیر یتوانند مدنمی

 

  یتجار های ت در شرکتیر تابعییتغ

 است.شرکا  یت منوط به اتفاق آرایر تابعییتغ دگویمیت محدود قانون یشرکت با مسئولدر 

 ت ممنوع است.یر تابعییتغ .دهدر ییت را تغیتواند تابعنمی یچ مجمع عمومی، قانون گفته هیمدر شرکت سها

ک یت یت ممنوع است( تابعیتابعر )یین است که تغیا یاما نظر قو  قانون ساکت است یتجار های ر شرکتیدر سا
 شخص با دولت است. 

 

  یتجار های ر نوع در شرکتییتغ

 ل یط ذایمنوط است به شر  :عام یخاص به سهام یر قالب شرکت از سهامییتغ -1
 باشند.  رمجتمعا برقراد یط باین شرایا

 سال از ثبت شرکت گذشته باشد.  2: شرط اول
 ب شده باشد. ی: حداقل دو تراز نامه شرکت تصوشرط دوم
 فوق العاده  یب مجمع عمومی: تصوشرط سوم

 ال( یون ر یلیم5عام ) یشرکت سهام یاقل الزم برازان حدیه تا میش سرمایافزا :شرط چهارم
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 ر اساسنامه یی: تغشرط پنجم

 

  یبه سهام یر قالب از تضامنییتغ

 یه به حداقل مقرر قانونیر کرده و سرماییز تغیکه اساسنامه نست ا یهیالبته بدشرکا ) یمنوط است به اتفاق آرا 
 رسد( می

ن کمتر شود سهامدار یر قانوناز حداقل مقر  یه شرکت سهامیسرما اگر :ر شرکت هایبه سا یر قالب از شرکت سهامییتغ
 نفعین صورت هر ذیر ایدر غ .ر دهندییا قالب شرکت را تغیه را جبران کنند یسرما ن کاهشیفرصت دارند که اک سال ی

 د. ینماانحالل شرکت را  یز دادگاه تقاضاتواند امی

 ل شرکت یا تبدیخاص  یت محدود به سهامیل شرکت با مسئولیمانند تبدها ر قالبییر تغیدر خصوص سا
 ن مجاز است. یم بنابرایستیمواجه ن یت محدود با منع قانونیخاص به شرکت با مسئول یسهام

 

  یه شرکت سهامیر در سرمایتغ

 ه یش سرمایافزا 
 ه یکاهش سرما 

 

 ه: یش سرمایط افزایشرا

 .(ره بدهدیئت مدین امر را به هیتواند مجوز انمی سنامهاسافوق العاده ) یب مجمع عمومیتصو -1
 شرکت پرداخت شده باشد.  یه قبلیسرما -2
 کند. یه راعملیش سرمایب مجمع  فوق العاده افزایسال از تصو 5تا ظرف ید نهایره بایئت مدیه -3

 

 : هیش سرمایافزاهای روش

 سهام شرکت  یش مبلغ اسمیافزا -1
 ش تعداد سهام یافزا -2

 . ه شرکتیسهام * تعداد سهام= سرما یمبلغ اسم
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 : سهام شرکت یمبلغ اسم شیق افزایاز طر  هیش سرمایروش افزا

 ماند. می : تعداد سهام ثابتنکته اول

 شوند. می یش مبلغ اسمیمشمول افزا ی: تمام سهام شرکت به صورت مساو نکته دوم

 م: یل مواجه هستیبا دو حالت ذ سهام شرکت، یش مبلغ اسمیق افزایطر ه از یش سرمایدر افزا

 در  .ش تعهدات سهامداران است(یموجب افزاه یش سرمایافزا نیام )یکنمی افتید از سهامداران در مبلغ مازا
 باشد. می ت همه سهامدارانیاز به رضاین حالت نیا
  ش تعهدات سهامداران یه موجب افزایش سرماین حالت افزایدر ام )یکننمی افتیمبلغ مازاد از سهامداران در

ست ) یالعاده کافت مقرر در مجمع فوق یم و همان اکثر یستیمواجه ن یحکم خاصباز با ن حالت ی. در است(ین
 . ن(یآراء حاضر  3/2

 .میکنمی د چاپیسهام جد یک سر ی: ش تعداد سهامیق افزایه از طر یرماش سیافزا شور  -2

 شرکت است.  یقبلسهام  یمت اسمیبا ق ید مساو یسهام جد یمت اسمیق 
 میروش مواجه 6ش( با ین روش افزاین حالت )ایدر ا : 

  یش از مبلغ اسمیبیا آن  یا به مبلغ اسمی دیسهام جدروش اول: فروش 

 د حاصله یبه مبلغ مازاد عواش از آن بفروشد. )یب یا به مبلغی ید را به همام مبلغ اسمیتواند سهام جدمی شرکت
 .شود(می د گفتهیسهام جد ،از اضافه ارزش

 ست. یرفته نیعام پذ یاما در سهامرفته است یپذ یر نقد یخاص آورده غ ید در شرکت سهامیدر فروش سهام جد 
 به نام حق تقدم  یتید به نسبت سهامشان حق اولوید سهام جدیشرکت در خر  یسهامداران فعل یحق تقدم برا

 روز است.  60حق تقدم حداقل . مهلت شودمی جادیا
  تواند آن می فوق العاده ین قابل انتقال و قابل اسقاط است و مجمع عمومیاست بنابرا یک حق مالیحق تقدم

 را از سهامداران سلب کند. 

 ل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام یروش دوم: تبد

 ن یشود امی ل شده و اوراق سهام به آن طلبکاران دادهیه شرکت تبدین از شرکت دارند به سرمایر یکه سا یطلب
 ت طلبکاران مزبور است. یل تعهد است به رضایتبد یامر چون نوع

 ل سود به اوراق سهام و دادن آنها به سهامداران ی: تبدروش سوم
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 ماند و معادل آن اوراق سهام صادرمی یم شود در حساب شرکت باقین تقسان سهامدار یآنکه سود ب یبه جا 
 شود. می مین سهامداران تقسین اوراق سهام بیشود و امی

 به اوراقسهام و دادن آن به سهامداران  یار یل اندوخته اختی: تبدروش چهارم

 م هست. یقابل تقس یار یست اما اندوخته اختیمداران نن سهایم بیقابل تقس یاندوخته قانون 
 ه هست. یل به سرمایقابل تبد یار یست اما اندوخته اختیه نیل به سرمایقابل تبد یاندوخته قانون 
 را م و آنیکنمی م و معادل آن اوراق سهام صادریدار یه مرا در حساب شرکت نگا یار یدر روش چهارم اندوخته اخت

 م. یدهمی شرکت یبه سهامداران فعل

 یتومان 100ک سهم یه شرکت: از روش اول ید به سرماید حاصله از اضافه ارزش سهام جدیل عوایروش پنجم: تبد
ان ن سهامدار یتومان را ب 900 نیم ایتوانید سود است میتومان که عوا 900م آن یختتومان فرو 1000م و یصادر کرد

 داشته باشیم. یتومان 100سهم  9و م یرا در حساب شرکت نگاه دار ا آنیم یم کنیتقس

 م یبفروش یمت اسمیش از قیبب ید را به مبلغین سهام جدیم ایتوانمی میفروشمی د رایدر روش اول که سهام جد
سود  ید نوعین عوایا .د باشدیاضافه ارزش سهام جدد حاصله از یو مبلغ فروش عوا یو ما به تفاوت قسمت اسم

ن یا معادل آن اوراق سهام صادر کرد و اوراق سهام را بیم کرد ین سهامداران تقسیآن را بتوان می است که
 م. یم کنیسهامداران تقس

فوق العاده  ی( مجمع عموماق مشارکت به سهامل اور یدر حال حاضر تبدل اوراق قرضه به سهام )یروش ششم: تبد
ل به سهام به یتبد یکه اوراق مشارکت برا ید اوراق مشارکت به اندازه مبلغیدهد که سررسمی ره اجازهیئت مدیبه ه

آن سهام به  یافت کنند و به جایاوراق مشارکت را از دارندگان آن اوراق در  ه دهد،یش سرمایرکت عرضه شده افزاش
 شان ارائه کنند. یا

 م یها را کم کننیاز ا یکید یه بایاهش سرماک یرا: بهیکاهش سرما

  یه شرکت سهامیسرما* تعداد سهام =  یمبلغ اسم

 ه یکاهش سرماهای روش

  کاهش تعداد سهام 
 سهام شرکت  یکاهش مبلغ اسم 

 شود. می ماند و تعداد سهام شرکت کممی سهام شرکت ثابت یمبلغ اسم 1روش

 شود. می کسان کمیبه صورت  سهام شرکت یماند و مبلغ اسممی تتعداد سهام ثاب 2روش
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 : هیانواع کاهش سرما

 یه اجبار یکاهش سرما  
 یار یه اختیکاهش سرما  

مجمع فوق  141ماده ره مکلف است یات مدیهن برود یه شرکت ازبی: اگر حداقل نصف سرمایه اجبار یکاهش سرما
انحالل شرکت  یز دادگاه تقاضاتواند امی نفعیهر ذنکند چنین اگر  .ا انحالل دعوت کندیه یکاهش سرما یالعاده را برا

 د. ینمارا 

 :نصورتیر ایدر غ

 ره را دعوت نکنند. یئت مدیه

 مجمع به حد نصاب نرسد.  یول دندعوت کن

 ه دهد. یر موارد که مجمع فوق العاده کاهش سرمای: در سایار یه اختیر موارد کاهش سرمایسا در

 ؟ ه قابل اعمال استیروش کاهش سرما ه کدامیک از اقسام کاهش سرمایدر هر ؟ سؤال

 

  یه اجبار یکاهش سرما

  روش کاهش تعداد سهام 
 هر سهم  یروش کاهش مبلغ اسم 
 سهام است.  یق کاهش مبلغ اسمیه فقط از طر یسرما یار یختکاهش ا 

 

 ه یاعتراض به کاهش سرما

 ست. ین ضار قابل اعت  یت کاهش اجبار ض اسار ه قابل اعتیسرما یار یقط کاهش اختف 
 گه یرسم ه را در روزنامهید کاهش سرمایره بایات مدیه که از شرکت طلبکار هستند و  یکند. اشخاص ینشر آ

گهیقبل از آخر  یبراها منشاء طلب آن  ه اعتراض کنند. ین کاهش سرمایتوانند به امی باشدمی ین آ
 گهیخ آخر ین اعتراض دو ماه است از تار یمهلت ا  شرکت است.  یو مرجع آن دادگاه مرکز اصل ین آ
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 ن یند هر آن د  ده دین طلب سررسیپرداخت ا ین مناسب برایند و شرکت تامن اعتراض را وارد بدایر دادگاه ااگ
 . دهدمی نیآن د   یشود و دادگاه حکم به پرداخت فور می حال

 ه صورت گرفته یاعتراض به کاهش سرماشود و اگر نمی ه اجرا و اعمالیظرف دو ماه فوق الذکر کاهش سرما
 شود.یه اجرا و اعمال نمیحکم دادگاه کاهش سرما یجه و اجراین نتییباشد فعال تا تع

 

 ه یکاهش سرما یلقواعد ک

 فوق العاده  یمجمع عمومت یدر صالح -1
کمتر شود. در  یه شرکت از حداقل مقرر قانونیباشد سرمانکرده ه مقرر یسرما یقانونگذار در کاهش اجبار  -2

 ت شود. ید رعاین قاعده بایا یق اولیه به طر یسرما یار یکاهش اخت
 

 : ماده 3سه یمقا

 ل .ا. ق. ت  5ماده 

 ل .ا. ق. ت 33ماده 

 ل .ا. ق. ت 141ماده 

 یگر یا به نوع دیک سال فرصت دارد تا آن را جبران کند ی، شرکت کمتر شود یه شرکت از حداقل قانونیاگر سرما 5ماده 
 د. ینماانحالل شرکت را  یز دادگاه تقاضاتواند امی نفعینصورت هرذیر ایل شود، در غیتبد

 نفعیذ ه ندهد هریرا نپردازند و شرکت کاهش سرما یه مبلغ اسمیاگر سهامداران در موعد مقرر در اساسنامه بق 33ماده 
 .حکم دادگاه( هی)کاهش سرما ه را بخواهدیور حکم بر کاهش سرماتواند از دادگاه صدمی

کاهش  یره مکلف است مجمع فوق العاده را برایئت مدین برود هیه شرکت ازبیاگر حداقل نصف سرما 141ماده 
 . دیانحالل شرکت را نما یز دادگاه تقاضاتواند امی نفعینصورت هر ذیر ایا انحالل دعوت کند در غیه یسرما یاجبار 

 م. یدهمی آمد با توجه به همان جواب سؤالاگر در  است ح هر سه مادهین جمله در توضیاول 

 

  یسهامهای ه در شرکتیتصف
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ن سهامداران و خاتمه دادن یم حاصل فروش بی، فروش اموال و تقسونیه: وصول مطالبات، پرداخت دیمفهوم تصف
 شرکت  یجار  یبه کارها

 : میمواجهها ه شرکتیبحث تصف جا بادر دو

  یبطالن شرکت سهام

  (باشد ل نشدهیتشک یباطل است که به صورت قانون یشرکت در صورتشرکت )بطالن. 
  .انحالل شرکت 

 

  یبطالن شرکت سهام

 ت نشده باشد. یرعا یل شرکت مقررات قانونیاگر در تشک 
 توانند نمی ران و سهامدارانیگر شرکت، مدیست. به عبارت دیه اشخاص ثالث قابل استناد نیبطالن شرکت عل

ک یسهام های شوند. بحث بطالن در شرکتطالن شرکت از تعهدات معاف اشخاص ثالث به بهانه بدر برابر 
 دارد.  یمفهوم نسب

 د. یآمی شرکت به عمل یم بطالن شرکت از دادگاه مرکز اصلدر خواست اعال 
 در رفع موجبات بطالن بدهد.  یبرا یاماه  6خواست خوانده مهلت حداکثر ست( به در یتواند )مکلف نمی دادگاه

موجبات  یست اگر تا قبل از صدور رایا قابل تدارک نی ، بطالن شرکت مفهوم قابل جبرانیسهامهای شرکت
موجبات بطالن نه تنها  گریبه عبارت د) کندمی بطالن را صادر یوط دعوابطالن برطرف شود دادگاه قرار سق

 .(د برقرار باشدیز باین یاشد که در زمان صدور رااشته بد وجود دیم دادخواست بایدر زمان تقد
 

  یموارد انحالل شرکت سهام

 ا اتمام موضوع شرکت یشدن  یمنتف -1
مدت  .س شوندیمحدود تاسا نایمدت محدود  یممکن است برا یتجار های مدت شرکت: شرکت یانقضا -2

 .شودمی منحل د با اتمام مدت شرکتد نشوید است و اگر تمدیشرکت اگر محدود باشد قابل تمد
 شرکت  یورشکستگ -3
 فوق العاده  یم مجمع عمومیتصم -4
 حکم دادگاه  -5
 3 مشترک است. یتجار های مورد اول در تمام شرکت 
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  د د اعالم انحالل کند و اگر نکنیشود بلکه مجمع فوق العاده بانمی شرکت خود به خود منحلحالت اول  2در
 د .ینمابر انحالل شرکت را صدور حکم  یضاقاتواند از دادگاه تمی نفعیهر ذ

 

 به حکم دادگاه  یموارد انحالل شرکت سهام

ک سال راکد بماند یش از یا شرکت بینکند در موضوع شرکت  یتیچ فعالیخ ثبت هیک سال از تار یاگر شرکت تا  -1
 . تشیدر طول فعال

 ار نشود. اه از موعد مقرر در اساسنامه برگزم 10تا  یعاد یاگر مجمع عموم -2
 . بماند یماه بالمتصد  6ش از یر عامل بیا مدیران یاز مد یا برخیت تمام م  اگر س   -3
 شود و مجمع فوق العاده اعالم انحالل نکند.  یا مدت شرکت منقضیشود  یاگر موضوع شرکت منتف -4
ر ییک سال نه آن را جبران کند نه تغیکمتر شود و شرکت ظرف  یه شرکت از حداقل قانونیاگر سرما 5ماده  -5

  قالب دهد.
 ه نکند. ین برود و مجمع فوق العاده اقدام به کاهش سرمایه شرکت ازبیاگر حداقل نصف سرما -6

د یم نبایگفتمی د. در بحث بطالنرفع موجبات انحالل بده یبرا یا هماه 6در سه مورد اول دادگاه باشد مهلت حداکثر 
موجبات انحالل برطرف شود  یصدور راشود و اگر تا قبل از می طرح یانحالل شرکت در دادگاه مرکز اصل یدعوا

 . کندمی دادگاه قرار سقوط دعوا صادر

 ؟ستیه برعهده کیامر تصف یرکت سهاما انحالل شیدر صورت بطالن ؟ سؤال

 

 بطالن یبررس اول 

ه قبول سمت یر تصفیشود. اگر آن مدمی انتخاب کندمی که حکم بطالن را صادر یه توسط همان دادگاهیر تصفیمد
م یار ناچ ه نداشته باشدیآن شهر اداره تصف شود و اگرمی ارجاع یامور ورشکستگو ه یه برعهده اداره تصفیامر تصفنکند 
 . نیمیبرگز  یگر یه دیر تصفیکه مد

 

 انحالل  یدوم بررس

 است.  یه تابع قواعد ورشکستگین حالت بحث تصفی: در ایورشکستگ -1
 به موجب مصوبه مجمع فوق العاده  -2
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ه قبول سمت نکند امر یر تصفینند و اگر آن مدیگز یه را بر میر تصفیدادگاه همان دادگاه مد یبه موجب را -3
 پسخواهد بود.  یه امور ورشکستگیه برعهده اداره تصفیتصف

 منتخب دادگاه است.  هیر تصفیا مدیه یه با اداره تصفی: حسب مورد تصفیورشکستگ -1
ه را انتخاب یر تصفیاگر مد .نندیگز یز برمیه را نیتصف ری: همان مجمع مدبه موجب مصوبه مجمع فوق العاده  -2

ه یر تصفینصب مد یتواند از دادگاه تقاضامی نفعیفه نکند هر ذیه منتخب مجمع انجام وظیر تصفیا مدینکنند 
 د. یبنما

 ه به ادارهیت نکند امر تصفم  ه قبول س  یر تصفیند اگر آن مدیز گ یه را برمیر تصفیدر هر مورد که دادگاه مد 
 .مینیگز  یبه ناچار برم یگر یه دیر تصفیه نباشد مدیشود و اگر اداره تصفمی ارجاع یه امور ورشکستگیتصف

 

 ه یر تصفیمد یورشکستگ –حجر  –فوت 

 ا یه توسط دادگاه انتخاب شده است یر تصفیمد 
o ا ین را بخواهد. یگز یتواند از دادگاه نصب جامی نفعینجا هر ذیه واحد است در ایر تصفیمد 
o ن را بخواهند. یگز ید از دادگاه نصب جایران بایر مدین حالت سایمتعدد است در ا 

 ا یانتخاب شده است.  یوسط مجمع عمومه تیر تصفیمد 
o ن دعوت یگز ینصب جا یرا براها بخواهد که مجمعها تواند از ثبت شرکتمی نفعیواحد است هر ذ

 کند. 
o ن دعوت کنندیگز ینصب جا یرا برا یعموممکلفند( مجمع د )یران بایه مدیمتعدد است بق. 

 ضمانت اجرا ندارد. 

 

 هیر تصفیمد

  .ه(یات تصفیها متعدد )یتواند واحد باشد می هیر تصفیمد -1
 ا نباشد. یتواند سهامدار باشد می هیر تصفیمد -2
 حداکثر دو سال است. ه یر تصفیت مدیر یمدت مد -3
 . کندمی د مهلتیتمد یه تقاضایصفت ریه مدین مدت و عدم خاتمه امر تصفیدر صورت اتمام ا -4
ا یتواند حسب مورد دادگاه می که است که اورا انتخاب کرده است یاو با همان مرجعت ید مدت مامور یتمد -5

و فوق العاده انتخاب  یر توسط مجمع عمومین مدیگرچه اا د که یتوجه داشته باش .باشد یعاد یمجمع عموم
 است.  یعاد یت او با مجمع عمومید مامور یبه انحالل داده است اما تمد یشده که را
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 را انتخاب کرده است.  است که او یه با همان مرجعیر تصفیمد یعزل با قبول استعفا -6
 . را انتخاب کرده است است که او یه هم با همان مرجعیر تصفین دستمزد مدییتع -7
 است.  یه باقیابد بلکه تا زمان ختم تصفینمی شرکت با انحالل خاتمه یت حقوقیشخص ،یتجار های در شرکت -8
 ست. یر نیت پذیارت او محدودیه دارد و اختیتصف یدر راستا یار یهرگونه اخت یسهامهای ه شرکتیر تصفیمد -9

 

  یران در شرکت سهامیارت مدیمحدود کردن اخت

 ن یماب یاو در برابر ثالث باطل است و فقط ف ارتیت اختیر در حدود موضوع شرکت معامله کند محدودیاگر مد
  یم بطالن نسبیگویمی ن بطالنی، به ارقابل استناد استیگر غی. به عبارت دح استیصحر و شرکت یمد
 م باطل است و ه هم در برابر شخص ثالث یعنیل است و مطلق باط یه به کلیر تصفیارات مدیت اختیمحدود

 ، بطالن مطلق است. ر و شرکت باطل استیدر رابطه مد

 

 ه یناظر در دوره تصف

 ،. بعد از انحالل شرکتستین ی. وجود ناظر الزاممیه بگمار یران تصفیا چند ناظر بر مدک ییه ممکن است یدر مدت تصف
 ن امر است. ین نکند ناظر مکلف به ایو اگر چنانه شرکا را دعوت کند ید مجمع سالیه بایر تصفیمد

 

 213با آن شرکت ماده  یشرکت سهامه یر تصفیمعامالت مد

 ا بستگان تا درجه چهارم از طبقه اول و دوم ممنوع و باطل است. یبا آن شرکت  یه شرکت سهامیر تصفیمعامالت مد

 است.  ---------------ه یر تصفیران و با مدیبا مد یمعامالت شرکت سهام؟ سؤال

 ، باطل قابل ابطال -1
 ، باطل باطل -2
 ، قابل ابطال حیاالصول صح یعل -3
 ح، باطل یاالصول صح یعل -4

 صحیح است. :4نه یگز 
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 ست؟یح نینه صحیکدام گز ؟ سؤال

ه یه منتخب دادگاه قبول سمت نکند امر تصفیر تصفیو مدرا صادر کنند یرکت سهاماگر دادگاه حکم انحالل ش -1
 یو تابع قواعد ورشکستگ گیردمیه قرار یه صرفا برعهده اداره تصفیاست. امر تصف یتابع قواعد ورشکستگ

 شود.نمی
شرکت باشد. گرچه  یخاتمه تعهدات جار  یدارد که برارا د یجد یدادهاقرار حق انعقاد  یه در صورتیر تصفیمد -2

ه حق یامر تصف یه صرفا در راستایر تصفیاما مدند ه را محدود کنیر تصفیارت مدیتوانند اختنمی سهامداران
 اقدام دارد. 

 . شرکت را صادر کرد ین حکم ورشکستگتوامی هیتا قبل از ختم تصف یسهام بعد از انحالل شرکت -3
 را دارد.  یراجع به شرکت سهام یه در هر صورت حق سازش دعاو یر تصفیمد -4

 شرکت را صادر کرد.  یتوان حکم ورشکستگمی ه شرکتیتا قبل از ختم تصف یتجار های : در شرکت3نه یگز 

 

  یه داور یشرکت در حال تصف یارجاع دعاو  ایه یشرکت در حال تصف یسازش دعاو 

  یسازش و داور 

 ه مجاز است. یر تصفین امر توسط مدی: انجام ایدر شرکت سهام

 یا مجمع عمومیز اساسنامه یه منوط به تجویر تصفین امر توسط مدی: انجام ایت محدود و تعاونیشرکت با مسئول در
 شرکا است. 

ز یه منوط به تجویر تصفین امر توسط مدی: انجام ایر سهامیمختلط غ -یمختلط سهام -ینسب -یدر شرکت تضامن
 ضامن است.  یا شرکایک یشر 

 

  یشرکت سهام یمالهای حساب

 ران یحساب دوره عملکرد مد -ونیو د ییحساب دارا -ان یحساب سود و ز  -تراز نامه

 شود. می میره تنظیئت مدیتوسط ه -1
را به ها ن حسابیمجمع ا یروز قبل از برگزار 20د حداقل یره بایئت مدیه) کندمی بازرس درباره آنها اعالم نظر -2

خود را درباره آن  یروز قبل از جلسه مجمع نظر مشورت 10شان مکلفند حداقل یال دهد و یا بازرسان تحویبازرس 
 ن بتوانند از آن مطلع شوند. ام کند تا سهامدار یبه شرکت تسلها حساب
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 شود. می بیتصو یعاد یتوسط مجمع عمومها حساب -3
م آن ید و اگر بخواهت شویذشته تبعسنوات گ ید از همان روش حسابرسیشرکت با یمالهای م حسابیدر تنظ -4

 ردید را بپذیروش جد یر مجمع عمومم اگیم کنیرا به هر دو روش تنظها د در سال اول حسابیم بایر دهییرا تغ
 م خواهد شد. ید تنظیبا روش جدها ن پس حسابیاز ا

های نهیجبران هز  تا قبل از یعنیس شرکت مستهلک شود یتاسهای نهید هز یم هر گونه سود بایقبل از تقس -5
 . گیردمیسهامداران تعلق ن به یس شرکت سودیتاس

ه شرکت برداشته شوند تا یمااز سر) ه مستهلک شوندیش سرمایز افزاسال ا 5د تا یه بایش سرمایافزاهای نهیهز  -6
 م.یگفت 237ماده  .سال( 5
 

 یانواع سود در شرکت سهام

 م:یسه سود دار  یدر شرکت سهام

 (انهیژه سالیسود وسود خالص ) -1
 م یسود قابل تقس -2
 م یسود مورد تقس -3
همان سال های رهیو ذخها و استهالکها نهیهز  یک سال منهایسود خالص: منظور از سود خالص درآمد  -1

 یک سال منهایانه، سود خالص، درآمد یژه سالیلص و سود ومحاسبه سود خا یبرااست. ( یاحتمال یهاضرر )
 باشد.می همان سالهای رهین آالت و ذخیو ماشها و استهالکها نهیهز 

به  یار یو اخت یقانونهای اندوخته یقبل و منهاهای سالهای انیز  ی: سود خالص منهامیسود قابل تقس -2
 یکه مجمع عموماست م یاز سود قابل تقس ی، بخشمیسود مورد تقس قبل.های م نشده سالیالوه سود تقسع

است با سود قابل  یا مساو یم کوچکتر یشود. سود مورد تقس مین سهامداران تقسیکه ب کندمی رمقر  یعاد
 م نمود. ین سهامداران تقسیاز آن را ب یا بخشیم یتمام سود قابل تقس توانمی م.یتقس
  داشته باشد  یاما اگر شرکت سود کاف باشدمی یعاد یص مجمع عمومیبه تشخم یزان سود مورد تقسیگرچه ما

 م شود. ین سهامداران تقسیسود خالص( بانه )یژه سالیدرصد از سود و 10د حداقل یبا

 

در  یآن را به عنوان پس انداز اجبار  20/1سپس  .میکنمی قبل را کسرهای سال ، از سود خالص ضرریقانون اندوخته
ئت یف هیوظااز ن امر یا .ه شرکت برسدیکل سرما 10/1ن مبالغ به یکه جمع ا یم تا زمانیدار می حساب شرکت نگاه

 ره است. یمد
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 شده است.  ینیش بیت محدود پیو با مسئول ی، تعاونیشرکت سهامنوع  3در  یره اجبار یذخ

 شود.  یدر حساب شرکت نگهدار  یش از اندوخته قانونیکه ب یهرمبلغ یار یاندوخته اخت

 ح است؟ینه صحیکدام گز  ؟سؤال

 . گیردمیک عمل قرار اله شرکت میه اولی، سرمایدر محاسبه اندوخته قانون -1
 ست. یه نیل به سرمایقابل تبد یشرکت سهامهای اندوخته -2
 ره است. یئت مدیف هیاز وظا یار یلحاظ کردن اندوخته اخت -3
 شود. نمی محسوب یگر یاز د یم بخشیتقسک از سود خالص و سود قابل یچیه -4

را یه ز یه اولیرد نه سرمایشرکت مالک قرار گ یه ثبت شده فعلید سرمایبا ی، در محاسبه اندوخته قانونغلط است -1ه نیگز 
 ه شده باشد. یا کاهش سرمایش یاست شرکت دچار افزاممکن 

 ست. یه نیل به سرمایقابل تبد یفقط اندوخته قانون -2نه یگز 

 ست. ینفه یندارد پس وظ یجنبه الزام یار یرا اندوخته اختیغلط است ز  -3نه یگز 

تمام سود خالص در دل سود  ،سپس .میم برسیشود تا به سود قابل تقسمی کسر یچون سود خالص مبالغ -4نه یگز 
م یتمام سود قابل تقسم و پس یم برسید به آن اضافه شود و تا به سود قابل تقسیبا یچون مبالغ گنجد.نمی میقابل تقس

 گنجد. نمی ز در درون سود خالصین

 

 283تا  270فقط 

ن یز است و ایناچندارد چون  ینقد در موارد ت حفظ کردن یقابلن مواد ی، ایسهامهای شرکت ییمقررات جزا 269تا  243مواد 
 ست. ینشده و قابل اجرا ن رسانی به روزها مهیجر 

ل یگر راجع به تبدیخش دب .میراجع به بطالن است که قبال گفت یبخش .ستیدادن ن سؤالقابل  یبه بعد بخش 270 ماده سود
 ندارد.  سؤالت طرح یقابل ت299 –ت 248خاص به عام است. از ماده  یسهامهای شرکت

 

 300ماده  یتکت دولشر 

 .(خودروران یشده باشد )مثل ا یدادگاه سهام آن دولت یا به موجب رایل شده یبه حکم قانون تشک -1
 گر باشد. ید یک شرکت دولتیا یه متعلق به دولت یش از نصف سرمایب -2
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 ک عضو ی یتوانند دارانمی االصول یعلها است پس شرکت یل شرکت فقط شرکت دولتیتنها مصداق تشک
 باشند. 

 (ه متعلق به دولتیسرما %100 یک عضو باشند )یعنی یتوانند دارامی یتدولهای شرکت. 

 

  یدولتهای شرکتوه اداره یش

که  یم سراغ قانونیرومی ل دادهیرا تشک ین شرکت دولتیا یمثال قانونتابع قانون خاص و اساسنامه هستند ) -1
ب کرده یران آن را تصویئت وز یا هیئت دولت یا هیا مجلس و یآن و اساسنامه که  یب کرده برایمجلس تصو

در موارد نزده باشد ) یشد اساسنامه هم حرفنزده با ی. حال اگر قانون خاص راجع به اداره آن حرف(است
حه یان ل ی)پا یسهامهای شرکت یقانون برا یعنیقانون تجارت هستند  یحه اصالحیسکوت( تابع ال 

 .(یاصالح

 

 ت محدود یشرکت با مسئولت: قانون تجار  94ماده 

 ون شرکت یت محدود بابت دیت شرکا در شرکت با مسئولیمسئول

هزار  100هزار تومان بوده اگر من  100ک آورده ام ی: اگر من شر ک استیمحدود به آورده هر شر ت شرکا یمسئول
ر یغ یعنیرند یاز من بگ هزار تومان 100باره توانند دونمی ندارم و یتیمسئول گر منیخته ام دیتومان را به حساب شرکت ر 

 اخذ یون شرکت از و یبابت د یگر یل داده وجه دیالقاعده تحو یا علیاالصول  یز علیک که آن را نیآن شر  از آورده
 شود.نمی

 

 استثناء(  4ت محدود )یدر شرکت با مسئول یت تضامنیموارد مسئول

 یشرکت تضامن ،ثالثت محدود درج نشود شرکت در برابر اشخاص یاگر در نام شرکت عبارت با مسئول -1
ت یگر مسئولیکدیون شرکت با ین است که شرکا بابت دیمفهوم منظور ا .نص قانون(شود )می محسوب

 خواهند داشت.  یتضامن
 گردد. یم یک ضامن تلقیون شرکت شر یبابت د یو  شرکت درج شود یاز شرکا یکیت نام اگر در نام شرک -2
م کرده اند در یر نقد را به آن مبلغ تقویکه آورده غ یت محدود شرکاء نسبت به مبلغیبا مسئول ییدر شرکت ها -3

م یتقو یمت واقعیش از قیب یر نقد یاگر آورده غ یعنینص قانون( ی دارند )ت تضامنیمسئولبرابر اشخاص ثالث 
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 ل شرکت معتبریسال از تشک 10تا  یت تضامنین مسئولیدارند. ا یت تضامنیمسئول ،گردد شرکا نسبت به مازاد
 است. 

که  یئت نظار یران و هیهاست و مدکه بطالن منتسب به آن ییاشد شرکات محدود باطل بیاگر شرکت با مسئول -4
ر شرکا و اشخاص ثالث یفه نکرده و بطالن شرکت را اعالم نکرده اند در برابر سایبر سرکار بوده اند اما انجام وظ

 دارند.  یت تضامنین بطالن مسئولیاز ا یبابت خسارات ناش

 باشد. می سال 10تا  یت تضامنین مسئولینکته: مدت ا

 

 ح است؟ینه صحیکدام گز  ؟سؤال

ت محدود درج نشده باشد طلبکاران شرکت فقط پس از انحالل شرکت حق مراجعه یاگر در نام شرکت با مسئول (1
 به شرکا را دارند. 

 لیتبد یسهامر یج شود آن شرکت به شرکت مختلط غاز شرکا در  یکیت محدود نام یاگر در نام شرکت با مسئول (2
 دهد. نمی تیر ماهییگردد. شرکت تغیم یک ضامن تلقیک، شر ین حالت فقط آن شر یشود. در امی

م موافق یوه تقوین شیکه با ا ییم گردد فقط شرکایتقو یش از قسمت واقعیاز شرکا ب یکی یر نقد یاگر آورده غ (3
 یت تضامنین صورت همه شرکا بابت آن مبلغ مسئولیدر ا .ر نقد مسئولندیمت آورده غیبوده اند نسبت به ق

 دارند. 
همه شرکا  یت تضامنیاز شرکا در نام شرکت با مسئول یکیت محدود در صورت درج نام یدر شرکت با مسئول (4

 م. یشومی مواجه

 یعنیشود می یه شرکت تضامنیت شرکا شبیت محدود درج نشود مسئولی( اگر در نام شرکت عبارت با مسئول1نهیگز 
 ها مراجعه کرد. توان به آنمی پس از انحالل شرکت یمانند شرکت تضامن

 

 ت محدودیبا مسئولهای در شرکت یر یم گیتصم

 شرکا  ی: با اتفاق آرات محدودیت شرکت با مسئولیر تابعییتغ -1
 ه شرکت باشند. یسرما 4/3حداقل  یکه داراش از نصف شرکا یت بی: منوط است به رضار اساسنامهییتغ -2
+ سند ه باشندیسرما 4/3 یش از نصف شرکا که دارایب تی: منوط است به رضاریانتقال سهم الشرکه به غ -3

  یرسم
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 از شرکا  یکیه به یباشد. انتقال سرمامی ییت هاین اکثر یازمند چنیر نیه به غیالبته انتقال سرماها ن شرکتیدر ا
 آزاد است. 

 ه یش از نصف سرمای: موافقت دارندگان بانحالل شرکت -4
 ( هیگر دارندگان حداقل نصف سرماید به عبارته )یت الاقل نصف سرمایمات: در جلسه اول به اکثر یر تصمیسا -5
 گرددمی شرکا اتخاذ یت عددیمات به اکثر ین تعداد حاضر نشدند در جلسه بعد تصمیاگر در جلسه اول ا. 

 ه نباشد. ینصف سرما یهرچند که دارا

 

 ت محدود یموجبات انحالل شرکت با مسئول

 : مشترک استها که در همه شرکت ییز هایهمان چ

 شدن موضوع شرکت  یمنقض -1
 شدن مدت  یمنقض -2
  یورشکستگ -3
 ه یش از نصف سرمایم دارندگان بیتصم -4
ن ید ایانحالل شرکت را نما یه تقاضااز شرکا از دادگا یکیو  ن رفته باشدیه شرکت از بیصف سرمااگر حداقل ن -5

پرداخت سهم و اخراج او از ر شرکا حاضر به یل او را موجه بدانند و سایثالثا دادگاه دال  د جمع باشند.یشروط با
 د. نشرکت نباش

 شده باشد.  ینیش بیسنامه پاز شرکا اگر دراسا یکیفوت  -6
 

 از شرکا در انحالل شرکت  یکیا حجر ید فوت ییتا

م یتوانند خالف آن تصم یمک از شرکا موجب انحالل شرکت است )یجر هر ا ح  ی: فوت یسبن   /یتضامن -
 .رند(یبگ

 ضامن موجب انحالل  شرکت است.  یک از شرکایا حجر هر ی: فوت یر سهامیمختلط غهای شرکت -
شده باشد موجب  ینیش بیضامن اگر در اساسنامه پ یک از شرکایا حجر هر ی: فوت یشرکت مختلط سهام -

 انحالل شرکت است. 
شده باشد موجب انحالل شرکت  ینیش بیاز شرکا اگر در اساسنامه پ یکی: فوت ت محدودیشرکت با مسئول -

 نشده است. زده یاز حجر حرف واست 

 

https://t.me/ekhtebar


 

60 
 

  یت شرکا در شرکت تضامنیمسئول

ت شرکا یمسئول یعنی ندارد )اثر نسبت به گذشته ندارد( ییاثر قهقرا یشرکت سهام به یل شرکت تضامنیتبد -
 است.  یت تضامنیک مسئولیشرکت همچنان  یون قبلیبابت د

ون قبل از ید بابت دیک جدیشر گر یبه عبارت ددارد ) ییهم الشرکه که اثر قهقراانتقال س یدر شرکت تضامن -
 .(ستیگر مسئول نیک سابق دیورودش در شرکت مسئول است شر 

 

  یتهاتر در شرکت تضامن

 :دیایش بیدو حالت ممکن است پ

( پس از انحالل با فرض بعد از انحاللون باشد )یا مداز شرک یکیاز شرکت طلبکار باشد و به  ی: اگر شخصحالت اول
 دهد. می و تهاتر رخ گیردمین در برابر هم قرار ید 2ن یبنابرا کندمی دایت پیون شرکت به شرکا سرای، دشرکت

 ون باشد. یبه شرکت مد بکار باشد وشرکا طل یکیاز  ی: اگر شخصحالت دوم

 دهد. نمی ن تهاتر رخیرسند بنابرانمی ون شرکا به شرکتیبا توجه به آنکه د

شرکت را  یتوان حکم ورشکستگمی م نشودیشرکت تقس ییکه دارا یز تا زمانین یشرکت تضامنبعد از انحالل  127ماده 
 یحت یتجار های در شرکت ،گریاست. به عبارت د یف حقوقیتخف یه دارایصادر کرد چون شرکت تا قبل از ختم تصف

 شرکت را صادر کرد.  یتوان حکم ورشکستگمی م نشده باشدیشرکت تقس ییکه دارایناماز انحالل شرکت تا ز پس

فتد خود به خود آن ین اتفاق بیا یوقت یعنیمالزمه شرکا ندارد ) یمالزمه با ورشکستگشرکت  یورشکستگ 128ماده 
 .شود یشرکا منته یتواند به ورشکستگمی یطی( اما با جمع شراداردمی م فوت مالزمه با ارث بریگویمی فتدیاتفاق هم ب

ور را ون مزبیشان نتوانند دیا یم ولیشان رجوع کنیشرکت به ا یتاجر باشند و پس از ورشکستگ ن نحو که اگر آن شرکایبد
 ها خواهد  بود. آن یبپردازند موجب ورشکستگ

تواند موجب انحالل می ان خواهد شدیکه ب یطیشرکت ندارد اما با جمع شرا یز مالزمه با ورشکستگیشرکا ن یورشکستگ
 شود.  یشرکت تضامن

 

  یدر شرکت تضامن یر یم گیتصم

 مورد عبارت اتفاق آراء وجود دارد:  4در  یدر شرکت تضامن یر یم گیتصم یبرا
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 از شرکا  یکیانتقال سهم الشرکه  -1
  یبه شرکت سهام یل شرکت تضامنیتبد -2
  یانحالل شرکت تضامن -3
ک با یعنوان شر  ا بهیک ضامن یا به عنوان شر ید یاز نوع تجارت شرکت بنما یاز شرکا بخواهد تجارت یکیاگر  -4

 شرکاست.  یکه همان نوع تجارت را دارد وارد شود به اتفاق آرا یت محدود در شرکتیمسئول
 ت آراء یم و اگر اساسنامه شرکت ساکت باشد به اکثر یکنمی مات به اساسنامه شرکت مراجعهیر تصمیدر سا

 دارد.  یحق را کیهر شخص  یتضامنهای د که در  شرکتیشود توجه داشته باشمی یر یم گیتصم

 

  یشرکت نسب

ت یزان مسئولیم حکم فرماست و تفاوت آن در یاست که در شرکت تضامن یهمان احکام و قواعد  یاحکام و قواعد نسب
ده هعه شرکت دارد یکه از کل سرما یه اک از شرکا به نسبت سهم الشرکیهر  یدر شرکت نسبگر ید شرکاست. به عبارت

 ون شرکت است. یدار د

 

  یر سهامیمختلط غشرکت 

 ت محدود یبا مسئول یا شرکایک یضامن + شر  یا شرکایک یاز شر  یبیترک

  یر سهامیمختلط غ –ینسب –یتضامنهای موجبات انحالل شرکت

 شدن موضوع شرکت  یمنتف -1
 مدت  یانتقضا -2
  یورشکستگ -3
 : البته در شرکت مختلطآراء شرکااتفاق  -4

 

 شرکت مختلط غیر سهامی 

 ترکیبی است از شریک یا شرکای ضامن + شریک یا شرکای با مسئولیت محدود 

 مختلط غیر سهامی  –نسبی –تضامنیهای موجبات انحالل شرکت

 منتفی شدن موضوع شرکت  -1
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 انقضای مدت  -2
 ورشکستگی  -3
 اتفاق آراء شرکای ضامن مالک عمل است.  ،اتفاق آراء شرکا: البته در شرکت مختلط غیر سهامی -4
البته اگر این دادگاه دالیل اورا موجه بداند ) ی از شرکا به دالیلی انحالل شرکت را از دادگاه تقاضا کند واگر یک -5

کم به دالیل به همان شریک باشد و سایر شرکا حاضر شوند که سهم اورا بپردازند دادگاه به جای انحالل ح
 .(کندمی اخراج آن شریک صادر

: این حق در اساسنامه سلب نشده باشد و اعمال آن ناشی از آنکه کت توسط یکی از شرکا به شرطفسخ شر  -6
 ماه قبل قصد خود را مبنی بر فسخ کتبا به شرکا اعالم کند.  6قصد اصرار نباشد و شریک حداقل 

را مبنی بر انحالل تواند کتبا قصد خود می یر تصفیهورشکستگی یکی از شرکا: در این صورت اداره تصفیه یا مد -7
ماه فرصت دارد تا وی را ازاین قصد منصرف کند در غیر این صورت  6شرکت  .کت اعالم کندشرکت به شر 

 . کندمی دادگاه به دادخواست مدیر تصفیه یا اداره تصفیه حکم انحالل را صادر
در این حالت طلبکار مزبور باید به موجب  ،خواست یکی از طلبکاران شخص هر یک از شرکادر صورت در  -8

شرکت اورا از  ماه سپری شود و 6اگر  .کندمی قصد خود مبنی بر انحالل شرکت را به شرکت اعالم ،اظهارنامه
مگر آنکه شرکای شرکت  کندمی د دادگاه به در خواست او حکم به انحالل شرکت صادراین قصد منصرف نکن

 خواست منصرف کنند.را از این در  او
ورت بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و وراث : در این صت یا محجوریت هریک از شرکای ضامنفو -9

اگر وراث یا قیم تا یک ماه اراده خود مبنی بر انحالل شرکت اعالم نکنند  .متوفی یا قیم شخص محجور است
اگر ایشان ظرف این یک ماه تقاضای انحالل شرکت را  .این امر به منزله رضایت ایشان بر بقای شرکت است

 سهیم نیستند.  تاین مدهای شریک اند( اما نسبت به زیانمدت سپری شده سهیم اند )ه منافع بنماید نسبت ب
 ( کدام گزینه صحیح است؟؟سؤال

توانند تقاضای انحالل شرکت را به عمل نمی طلبکاران شخصی یکی از شرکا در شرکت مختلط غیر سهامی -1
د انحالل شرکت را نتوانمی دودآورند هم طلبکاران شرکای ضامن و هم طلبکاران شرکای با مسئولیت مح

 تقاضا کنند. 
موجبات انحالل  ،در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی -2

به  ،شود. چه در ورشکستگی شرکای ضامن و چه ورشکستگی شرکای با مسئولیت محدودمی شرکت فراهم
 دهد. می مدیر تصفیه ایشان اجازه در خواست انحالل شرکت را

فوت یکی از شرکای ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی در صورتی موجب انحالل شرکت است که این امر  -3
در اساسنامه وت یا محجوریت نیاز به پیش بینی در شرکت مختلط سهامی ف .در اساسنامه پیش بینی شده باشد

 دارد.
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 ( شرکت است.رکت تضامنی از موجبات ورشکستگی )انحالل نه ورشکستگییکی از شرکا در ش ورشکستگی -4
 

 شرکت مختلط سهامی 

 عده ای شرکای سهامی  +ترکیبی از یک یا چند شریک ضامن

اداره شرکت با شریک یا شرکای ضامن است بدین معنا که مدیر را شرکای ضامن  :مختلط غیر سهامی شرکت
 حال ممکن است ایشان خود مدیریت را عهده دارشوند یا آنکه شخص دیگری را به مدیریت انتخاب کنند.  .برمیگزینند

ر از این مدیریت هم نص قانون( ولی منظورکت با شریک یا شرکای ضامن است ): مدیریت شدر شرکت مختلط سهامی
  .زنیم(می ولی در تست همان نص قانون را)است اداره بوده 

 

 مختلط های شرکتنظارت در 

 ند بر توانمی : شرکای با مسئولیت محدود حق در اداره شرکت ندارند ولینظارت در شرکت مختلط غیر سهامی
 .هر شریک منفردا حق اعمال این نظارت را دارد(اعمال مدیران نظارت کنند )

 اعمال مدیران انتخاب: از بین شرکا هیئتی به نام هیئت نظار برای نظارت بر نظارت در شرکت مختلط سهامی 
 شود. می

 
 ات نظار یه
 م یئت نظار دار یشرکت ه 2در  -1

 نفر  12ش از یب یت محدود با تعداد شرکایشرکت با مسئول 
 یشرکت مختلط سهام  

 نفر هستند.  3ئت نظار حداقل یه -2
 ن شرکا باشند. ید از بیئت نظار لزوما بایه یاعضا -3
 ک سال انتخاب شوند. ی ید برایات نظار باین هیباشد اما اولمی ات نظار تابع اساسنامهیت هیمدت مامور  -4
ر دعوت از مجمع ران عهده داین دو شرکت مدیدر اانه شرکا را دعوت کنند )یسال یعمومد مجمع یات نظار بایه -5

 .(ستندین
 ؟ریا خل شده ییا شرکت طبق قانون تشکیکند که آ ید بررسیات نظار باین هیاول -6

 ؟ح استینه صحیکدام گز 
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ست ین یات نظر الزامیکه ه یتجار های . در آن دسته از شرکتاست یار یات نظار اختیوجود ه یامنشرکت تض در -1
 ل دهند. یات نظار را تشکیرند که هیشرکا مخ

 .در اساسنامه مقرر کرد( شودیست )میر نیات نظار امکان پذیل هیشکت یدر شرکت نسب -2
ران است. در شرکت با یانه برعهده مدیدعوت از مجمع سالئت نظار نباشد یت محدود هیاگر در شرکت با مسئول -3

م یانه شرکا را دعوت کند و اگر نداشته باشید مجمع سالیات بایم آن هیات نظار داشته باشیت محدود که هیمسئول
 ست. ین یانه الزامیمجمع سال

 همه موارد.  -4
 

  یموجبات انحالل شرکت مختلط سهام

 شدن موضوع شرکت  یمنتف -1
 مدت شرکت  یانقضا -2
 شرکت  یورشکستگ -3
 شده باشد.  ینیش بیآن مجمع پ ین حق برایشرکا اگر در اساسنامه ا یم مجمع عمومیتصم -4
 ضامن یت شرکایشرکا + رضا یم مجمع عمومیتصم -5

ن یاگر چن یولست یضامن ن یت شرکایرضااز به یشده باشد ن ینیش بیحالل پمجمع حق ان ی)اگر در اساسنامه برا
 .(ضامن است  یت شرکایت منوط به رضاباشد انحالل شرکنشده  ینیش بیپ یحق

ضامن راجع به انحالل اختالف  ین مجمع و شرکاینشده باشد و ب ینیش بیمجمع حق انحالل پ یاگر در اساسنامه برا -6
طرفداران انحالل را موجه بداند حکم به  یانحالل موافقت نکنند اگر دادگاه تقاضاضامن با  یشرکا یعنیبیافتد 

 . کندمی انحالل صادر
 ل او را موجه بداند. یانحالل کند و دادگاه دال  یضامن از دادگاه تقاضا یاز شرکا یکیاگر  -7
 شده باشد.  ینیش بیضامن اگر در اساسنامه پ یاز شرکا یکیت یا محجور یفوت  -8

 

  220( یعمل یتضامن) یشبه تضامنهای شرکت

ثبت شده  یتجار های از شرکت یکینکه در قالب یدهند بدون امی انجام یگر اعمال تجار یکدیچند شخص با مشارکت 
شان یات یگر مسئولیشوند )در قانون گفته( به عبارت دمی محسوب یالث شرکت تضامنشان در برابر اشخاص ثیباشد، ا
 است.  یت تضامنیک مسئولیون شرکت یبابت د
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  یدلل

  ه ساد یر یگ یگاه مشتر بندر افت اجرت آژانس امالک )یدر  یازا دا کردن طرف معامله دریپ یبرا یگر واسطه
 ( عیبا یمشتر  یبرا
 آمر و دالل عبارت است از ین قرارداد داللیطرف : 
 در موارد سکوت قانون تابع احکام عقد وکالت است.  یدالل 
 در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است. و قرار داد حمل و نقل یالعمل کار ، حق یدالل ، 
 ینجا داللیدر ا یعوض ولر میغ دناتو یم تونه معوض باشدینکه وکالت میوض است )با امع یقرارداد یدالل 

 . افت اجرتیدر  ینجا قانون سکوت نکرده و گفته در ازایمعوض است( در ا
 است. یز اذنی( عقد جاسکوت کردهنجا قانون یز است )چون در ایجا یعقد  یدالل 

 

 ت ق. 339دات دلل تعه

 مسئول هرگونه  یعنیجه است. یکه به او سپرده شده است تعهد به نت یحفظ اموال و اسناد یتعهد دالل برا
از  یثابت کند که ناش یعنیست یا نقص منتسب به او نین تلف یباشد مگر آنکه ثابت کند امی ا نقص آنهایتلف 

 ین بودنش بر خالف قانون مدنیامجه است )یت اما تعهدش تعهد به نتاس ید امانی ید داللیقوه قاهره است. 
 .است(

 کند.  یتواند در چند رشته داللمی دالل 
 ن موضوع را به آمر اطالع دهد. ید این صورت بایکند اما در ا یچند آمر دالل یتواند برامی دالل 
 فتد.یاتفاق ب2ن یاز ا یکیست مگر آنکه یاز معامله ن یتعهدات ناش یدالل مسئول اجرا 

  ن را به عمل آورد یاز طرف یکیضمانت 
 تعهدات  یبا آمر خود مسئول اجرا ین صورت به نحو تضامنیم باشد که در ایدر نفس معامله با آمر خود سه

 از آن معامله خواهد بود.  یناش
  تشود هسمی ن اخذیکه توسط او از متعامل ییمسئول اعتبار امضاها ست اماین نیمتعاملدالل مسئول اعتبار :

 یعنی( ستیست )دالل ضامن طرف نیاز معامله ن یتعهدات ناش یان جمله که دالل مسئول اجر یح ایتوض
مگر حاال شرط خلف  یر آوردیم گیبود برا ین چه مشتر یم اییبگو طرفم به یشود که در آژانس امالک برونمی

 شود. 
  دالل مسئول 

 ست. فقط مسئول امضاهاست. ینن یاعتبار متضامن 
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 ست. یاز معامله ن یتعهدات ناش یاجرا 
  شود هستمی ن اخذیکه توسط او از متعامل ییست اما مسئول اصالت امضاهاین نیمتعاملدالل مسئول اعتبار. 

الل مسئول صحت شود و د می هر دو نزد دالل انجام یند و بالعکس امضایبنمی رامثال مستاجر و موجر  یعنی
 کرده یمعرفدر بنگاه معامالت مثال اگر فروشنده مالک نبوده و خود را به عنوان مالک دو طرف است  یامضا

 است.
 

 اجرت دلل 

 افت اجرت است که معامله با وساطت او منعقد شود. یمستحق در  یدالل وقت 
  در اجرت دالل ندارد.  یر یمعامله تاث یا عدم اجرایاجرا 
 ( تاثیا انفساخ قهر یا اقاله یانحالل ممکن است فسخ باشد انحالل قرارداد )در اجرت دالل ندارد و دالل  یر ی

ب دهد ید فرد را فر یایمثال بن قرارداد منتسب به دالل باشد )یرت است مگر آنکه انحالل اهمچنان مستحق اج
 ب دادن طرف مقابل باشد. ین و فر یاز طرف یکیبا  یدالل یاز تبان یناشمثال  ی( براکندمی جادید ایار تولیکه خ

 مستحق اجرت است.  ،هیر زمان حصول معلق علدالل د :در معامالت معلق 
 الت فقط انجام معامله ن معامیمان انعقاد عقد مستحق اجرت است )چون در ا: دالل در زدر معامالت موجل

 . د(یآمی عقدر آن در زمان انعقاد موجل است و آثا
  اگر معامله سر  یمحل حکم کنددالل مستحق اخذ مخارج است حت یا عرف تجارتیاگر مشروط شده باشد

 رد. ینگ
  افت اجرت یدر  یبران یشود بنابرامی افت اجرتیحق در عقد مستتوجه به آنکه دالل در زمان پس از انعقاد با

 حق حبس ندارد. 

 

  یحق العمل کار 

  ند.یرا گو افت اجرتیدر  یدر ازا یگر یخود و به حساب د انجام معامله به نام

 ل ی( در مقابل ثالث اصلیامر )وک : حق العمل کار در مقابلاحکام عقد وکالت استع یدر موارد سکوت قانون با

 حق العمل  –(: آمدیخود قرار داد حق العمل کار ن قرارداد )ین ایطرف

 است.  یاذنز ین قرار داد جاین قرار داد معوض است. ایا
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 تعهدات حق العمل کار 

موجود باشد  ین اذنیه عرفا چنا آنکی میحا به او اذن داده باشینکه صر د مگر آر ه را ندایحق العمل کار حق فروش به نس
 .(ه استیست و نسین ینقد ها رداختاست که پ نایدو فروش عمده که عرف برایمثل خر )

داد ن قرار ین کرده بفروشد اییکه آمر تع یمتیاو به کمتر از قو فروش به حق العمل کار سپرده شود  یبرا ییاگر کاال 
ل یکرده است و تحص یر یوگجل یشتر یبه تفاوت مبلغ مسئول است مگر آنکه ثابت کند از ضرر بح است اما بابت مایصح

 . استدر موقع مقررنبوده  اجازه آمر

 رمت همچنان متعلق به آمیا مازاد قیآمد بفروشند ما به تفاوت مبلغ  ینییمت تعیاز ق شیرا ب ییاگر حق العمل کار کاال 
 است نه حق العمل کار. 

 

 اجرت حق العمل کار 

است به نام  یحق اجرت المسمحالت حق العمل کار مست نیاجرا شود( در امعامله منعقد و انجام شود ) -1
 ( گرش حق العملیون )نام دیکمیس

 است.  ین حالت هم حق العمل کار مستحق اجرت المسمیاز فعل آمر باشد در ا یمعامله ناشعدم انجام  -2
از  یاز عمل حق العمل کار مثال ناش یاز فعل امر نه ناش ینه ناشر عوامل باشد )یاز سا یعامله ناشعدم انجام م -3

 . (ن حالت حق العمل کار مستحق اجرت المثل استیگر عوامل باشد در اید
 ست. ین یزیاز فعل حق العمل کار باشد مستحق چ یمعامله ناش عدم انجام -4

 افت اجرت معامله از یتواند تا قبل از در ینم یعنیقاد معامله حق حبس ندارد حق العمل کار نسبت به انع
حق حبس  ربه آم یل اموال وجوه موضوع حق العمل کار یکند اما نسبت به تحو یانعقاد معامله خوددار 

 کند. یخوددار  رن اموال و وجوه به آمیل ایافت اجرت از تحویاز در  د تا قبلتوانمی یعنیدارد 

 

 (373ماده )معامله حق العمل کار با خود 

تواند خود طرف معامله قرار می ن حالت حق العمل کاریدارد: در ا یو بازار  یفه بورسیوظ یمال موضوع حق العمل کار 
خواسته است ارزان می خودش یزنند که چون مال را برایبه او اتهام نم زیرا نکه به شرط خالف شده باشد.یرد مگر ایگ

 دارد.  یو بازار  یفه بورسیمت آن مشخص است وظیچون قاست فروخته 

تواند خود طرف معامله قرار نمی نجا حق العمل کاریدر ا .ندارد یو بازار  ینه بورسمظ یموضوع حق العمل کار ا مال ی
 ه باشد. رد مگر آنکه شرط خالف شدیگ
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 رت است. افت اجیندارد و همچنان مستحق در  در اجرت او یر یرد تاثیاگر حق العمل کار خود طرف معامله قرار گ

چ معامله یکه هنوز خبر انعقاد هین رجوع مطلع گردد در حالیرجوع کند و حق العمل کار از ا یاز حق العمل کار  اگر آمر
 :حالت است 2رد یطرف معامله قرار گتواند خود به عنوان نمی گریارسال نکرده است د رآم یرا برا یا

 شود. ینم یجاد شده و منتفیگر ایبوده که د یگر ید یمعامله برا

 شود. می معامله با خودش بوده که منفسخ

سپس آمر  ارسال نکرده باشد و رآم یگر اگر حق العمل کار با خود معامله کرده باشد و خبر معامله را برایبه عبارت د
 شود. می ن صورت معامله حق العمل کار با خود منفسخین رجوع مطلع شود در ایرجوع کند و حق العمل کار از ا

 

 فرق رجوع با حق فسخ 

 (.نه رجوع)م یبعد از عقد حق فسخ دار  یم ولی( رجوع دار جاب و قبولیانعقاد قرارداد )در مرحله ا در عقد قبل از

 رجوع از طالق  –رجوع ابراء :م مثلیقاع رجوع دار یاقاع و چه بعد از یقاعات چه قبل از ایدر ا

 ست. یحق فسخ قائم به شخص نو شخص رجوع قائم به 

 رسد. می رسد حق فسخ به ارثنمی رجوع به ارث

 دارد که حق العمل کار منعقد کرده است؟ یدر قرارداد یر یچه تاث یاز قراردادحق العمل کار  رمرجوع آ

 شود.می آنموجب انفساخ  -1
 شود. می الصول موجب انفساخ آن یعل -2
 شود. می االصول موجب بطالن آن یعل -3
 شود. می موجب انفساخ آن یدر موارد -4

ن رجوع منعقد کرده یکه حق العمل کار قبل از ا یقراردادر در یچ تاثیه یرجوع آمر از حق العمل کار  4نه یجواب = گز 
ن صورت معامله یکه در اآمر ارسال نکرده باشد  یبرا معامله کرده و خبر معامله راندارد مگر آنکه حق العمل کار با خود 

 شتر است.یاالصول ناظر به موارد ب ینه علیک استثناء است و گز ین حالت یمنفسخ خواهد شد که ا

 ح است؟ینه صحیکدام گز 

اجرت  یمنعقد نشود دالل مستحق اجرت المثل است. استحقاق دالل برا یاگر معامله به واسطه عوامل خارج -1
 گفت حق العمل کار درست بود. می دالل ینه به جاین گز یاست. اگر درامنوط به انعقاد قرار 
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 . حق العمل کار حق حبس دارد. نداردافت اجرت حق حبس یدر  یدالل و حق العمل کار برا -2
آنکه حق العمل کار مستحق  یبرا کندمی افتیمستحق در را صرف انعقاد در معامله دالل و حق العمل کار  -3

 د معامله انجام شود.یاجرت شود با
 است. یکه به آنها سپرده شد امان ید دالل و حق العمل کار نسبت به اموالی -4

 صحیح است. 4نه یگز 

 

 داد حمل و نقل قرار 

 افت اجرت( یدر  یدر ازااجرت ) یاء در ازایل اشحم 
  گر موضوع یبه عبارت داء است )یاست و موضوع آن حمل اش ک قراردادمعوضیقرارداد حمل و نقل

ت عمل ق. 2ماده 2بند  به حمل و نقل بنابر یتصد اء است )ین فصل در خصوص حمل اشیامقررات 
 (ست چه موضوع آن اموال باشد چه اشخاصیتجار 

 ام عقد وکالت است. در موارد سکوت قانون تابع احک 
 زاست. یک قراردادجای 
 تابع اجاره شخص است. یحمل و نقل در حقوق تجارت تابع عقدوکالت است ودر حقوق مدن 
 ( یا بسته بند ی) یوب عدل بند یاز ع یخسارات ناش تیمسئول 

ارسال کننده کاالست. ز برعهده ین یوب عدل بند یاز ع ین خسارت ناشیکاال برعهده ارسال کننده است بنابرا یبسته بند 
نشده  یرست بسته بند بوده و د یشه ایمثال کاال ش) حمل خواهدبود ین خسارت برعهده متصد یکه ا لیمگر در موارد ذ

 مگر: و شکسته است( 

 اگر شرط خالف شده باشد. -1
 حمل انجام شود. یتوسط خود متصد  یاگر عدل بند  -2
وب یرد )عیت آن را بپذیشروط عدم مسئولحمل بدون م یوب ظاهر داشته باشد و متصد یع ،یاگر عدل بند  -3

 .(آشکار داشته است
 

 ( یوب عدل بندیاز ع یر از خسارات ناشیغاز حمل و نقل ) یخسارات ناش

ن خسارت منتسب به او نباشد یحمل است مگر آنکه ا یشود برعهده متصد می ان حمل به کاال واردیکه در جر  یخسارات
  386ماده  یعنی
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 مال التجاره  از جنس یناش -1
 ه یا مرسل الیر ارسال کننده یتقص -2
 ارسال کننده( شان )یمات و دستورات ایتعل -3
 (قوه قاهرهکند ) یر ینتواند جلوگ یبمواظ یچ متصد یباشد که ه یعوامل -4

 د. باشمی جهیفاظت از کاال تعهد به نتح یحمل برا یتعهد متصد 

 

 حمل و نقل در خصوص خسارات وارده به کال  یت متصدیمسئول

 (386- 388)در حقوق تجارت 

 .ستیمسئول است مگر آنکه ثابت کند خسارت منتسب به او ن

 (516) یدر حقوق مدن

 .میط اورا ثابت کنیا تفر ی یم تعد یست مگر آنکه بتوانیمسئول ن

تکرار و استمرار  ینکه عمل شخص دارایا یعنی کندمی به حمل صدق یاست که تصد  یقانون تجارت ناظر به حالت
است که شخص اقدام به حمل و  یناظر به موارد یاما قانون مدن شود.می مانند بنگاه انجام یالتیاست و در قالب تشک

 کلمه رخ داده باشد.  یتجار  یبه معنا یبدون آنکه تصد  کندمی نقل

مسئول  ین کاال وارد شود چه کسیبه ا یاگر خسارت سپاردمی ک شرکت حمل و نقلیحمل به  یرا برا ییکاال  یشخص
 است؟

 ست. یر شرکت نیاز به اثبات تقصیتواند به شرکت مراجعه کند و نمی مالک کاال فقط

 ز مراجعه کند.یر راننده به او نیتواند با اثبات تقصمی مالک کاال ،عالوه بر رجوع به شرکت

 ست. یر او نیاز به اثبات تقصیو ن تواند به راننده مراجعه کندمی الک کاال فقطم

 که بخواهد رجوع کند.  شانیک از ایا راننده به هر یشرکت  ریتواند در صورت اثبات تقصمی مالک کاال

توان به می ریاز به اثبات تقصیبدون ن ،نیبنابرا .باشدمی ت او تابع قانون تجارتیحمل است و مسئول یشرکت متصد 
 .است یت راننده تابع قانون مدنیشرکت مراجعه کرد اما مسئول

 

 :راجع به حمل و نقل یزمان در دعاو  مرور
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 گر یز پرداخت شود دیدستمزد( آن نه )یحمل قبول شود و کرا یاز متصد  ید و شرطیچ قیاگر کامال بدون ه
خسارت ) یبا آوار ی هر عمدیا تقصیس یدلست مگر در خصوص تیرفته نیپذ ییچ دعوایحمل ه یه متصد یعل

 ( آشکار نبوده یعنیر )ر ظاهیاز حمل( غ یناش
  حمل اطالع داده شود. یروز به متصد  8تا ظرف یا نهاید ظرف مهلت متعارف یر ظاهر بایغ یآوار 
 ن یل نداده باشد ایباشد. اگر کاال را تحومی ک سالیحمل  یه متصد یمدت مرور زمان طرح دعوا خسارت عل

ل داده باشد یده تحویب دیو اگر کاال را به صورت آس شودمی آغاز ل مقرر بودهیتحو یراکه ب یخیک سال از تار ی
 ل داده است. یشود که کاال را تحومی آغاز یخیک سال از تار ی

به چه  تأخیرن یخسارت بابت ا یمرور زمان طرح دعوا .کندمی تأخیرحمل در انجام تعهدات خود  ی؟ متصد سؤال
 زان است؟یم

 ل کاال مقرر بوده است. یتحو یکه برا یخیک ساالز تار ی -1
 ل کاال یخ تحویک سال از تار ی -2
 ل کاال یخ تحویروز از تار  8 -3
 زمان ندارد.  مرور -4

ر یست و در خصوص سایاز حمل و نقل جار  یخسارت ناش یک ساله فقط در خصوص دعوایزمان  ورمر  -4نه یگز 
 . میحمل و نقل مرور زمان ندار  یو دعا

 .()قابل فسخز است یک قرارداد جایقرارداد حمل 

نه کرده و یحمل هز  یصد که مت یتواند با پرداخت مخارجمی ین نحو است که و یداد از جانب ارسال کننده بدقرار  فسخ
 ن موارد ارسال کننده حق رجوع ندارد: یر که در ایر از موارد ز یداد حمل رجوع کند غ( از قرار 382خسارت او )ماده 

 م شده باشد. یه تسلیاگر ما التجاره به مرسل ال -1
 رد.یل بگیه در خواست کرده باشد که کاال را تحویحمل از مرسل ال یده و متصد یاگر کاال به مقصد رس -2
 ل دهد. یحمل در خواست کرده باشد که کاال را تحو یه از متصد یده و مرسل الیاگر کاال به مقصد رس -3
 م شده باشد. یتسله یبه مرسل الن برنامه یحمل ا ید نامه صادر کرده و توسط متصاگر ارسال کننده بار  -4
 پس دهد. د را باز ین رسیداده باشد و او نتواند ا ید یبه ارسال کننده رسحمل  یاگر متصد  -5

 ح است؟یداد حمل صحنه در خصوص فسخ قرار ی؟ کدام گز سؤال

 داد را دارند. ن قرار یه حق فسخ اینده و مرسل الک از ارسال کنیهر  -1
 حمل حق فسخ آن را دارند.  یمتصد  ه ویک از ارسال کننده مرسل الیهر  -2
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 است.  یفاتیتشر  یک عمل حقوقیفسخ آن از جانب ارسال کننده  -3
حق فسخ آن را دارد. ارسال کننده جز در  ،حمل یاالصول حق فسخ آن را ندارد اما متصد  یارسال کننده عل -4

 حق رجوع از قرارداد حمل دارد.  ییموارد استثنا

ک ین یوط به پرداخت مخارج و خسارات است. بنابراحمل توسط ارسال کننده من دادرجوع از قرار  382بنابر ماده 
 است.  یفاتیتشر  یعمل حقوق

 ح است؟یحمل صح یه متصد یخسارت عل ینه در خصوص دعوای؟ کدام گز سؤال

 روز طرح دعوا کند.  8ن یا یسال از انقضا 1م و ظرف یروز خسارت را به او اطالع ده 8د ظرف یبا-1

روز  8ن یا یک سال از انقضایم و ظرف یروز خسارت را به او اطالع ده 8تا ظرف یپس از مشاهده و نهاد فورا یبا -2
 . میکنطرح دعوا 

ه او طرح یل کاال علیحوخ تیک سال از تار یم و ظرف یروز خسارات را به او اطالع ده 8تا ظرف ید فورا و نهایبا -3
 . میدعوا کن

ه یل مقرر بوده علیتحو یکه برا یخیک سال از تار یم و ظرف یاطالع ده روز خسارت را به او 8تا ظرف ید نهایبا -4
 م. یاو طرح دعوا کن

د یتا باین اطالع نهاید ظرف مهلت متعارف پس ازمشاهده خسارات فورا آن را اطالع دهد و ایرنده کاال بایل گیتحو
 رد. یروز صورت بگ 8ظرف 

 

  401تا  395 یتجار  یم مقامقائ

 از شعب  یکیا یارتخانه انجام تمام امور تج یرا برا یگر ی( شخص دیا حقوقی یقیحقتاجر )ک ینکه یا یعنی
 ( خود کند. ندهیب )نمایآن نا

  از شعب آن باشد.  یکیا یممکن است ناظر به تجارتخانه 
 که از آن مطلع نبوده اند قابل  یارات او در برابر اشخاصیارات قائم مقام عام است و محدود کردن اختیاخت

 ( 396ماده ) .ستیاستناد ن
  داده شودا عمال یقائم مقام ممکن است کتبا. 
 د ثبت و یز بایندارد اما اگر ثبت شده و اعالن شده باشد عزل قائم مقام ن یاز به ثبت رسمیقائم مقام ن

 ست. یقابل استناد نکه از آن مطلع نبوده اند  یدربرابر اشخاص ،نصورتیر ایدر غ .اعالن شود

https://t.me/ekhtebar


 

73 
 

 ف خود یانجام وظا یتواند برامی ندارد مگر شرط خالف شده باشد اما یض قائم مقامیفوقائم مقام حق ت
 .(ل باهم متفاوتندیض و توکیم تفویتگفرد مگر شرط مباشرت شده باشد )یبگل یوک

  قائم مقام حق 
 ض ندارد مگر شرط خالف یتفو 
 ل دارد مگر شرط مباشرت یتوک 

در صورت اطالق اصل بر استقالل به  .ودا اجتماع شیبه استقالل ح یممکن است تصر  یدر صورت تعدد قائم مقام تجار 
 .ده و اعالن شده باشدیاصل بر استقالل است مگر آنکه شرط اجتماع به ثبت رس یگر در قائم مقام تجارتیعبارت د

 ( ز استی)قائم مقام جا یموجبات زوال قائم مقام

 عزل قائم مقام  -1
 قائم مقام  یاستعفا -2
س تجارتخانه یا حجر رئیاما فوت  رسد قائم به شخص است(نمی به ارث یقائم مقامقام )ا حجر قائم میفوت  -3

 ست. ین یموجب زوال قائم مقام
 س تجارتخانه یرئ یورشکستگ -4
 داده است.  ی( که قائم مقامیشخص حقوق) یک شرکت تجار یانحالل  -5

 

 ضمانت 

 رد.یرا بر عهده بگ یگر یون دیشخص د

 . گیردمی( برداشته شده و بر عهده ضامن قرار ون )مضمون عنهین از عهده مدینقل ذمه به ذمه: د

 ز در کنار مضمون عنه متعهدیشود بلکه ضامن ننمی برداشته یون اصلین از عهده مدی: دضم ذمه به ذمه
 ( یقه شخصیوثگردد)می

 شان رجوع کند. یا هر دو ایا مضمون عنه یک از ضامن یتواند به هر می ( طلبکاری)تضامن یعرض

 د. ید ابتدا به مضمون عنه رجوع کند و در صورت عدم پرداخت به ضامن مراجعه نمای( طلبکار بایقه ای)وث یطول

 است.  ی، ضمانت تضامندر حقوق تجارت منظور ما از ضمانت

 

 قواعد ضمانت در حقوق تجارت 
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 در است ) ینجا ضمانت، ضمانت تضامنیدر ا رایماند ز می یبه قوت خود باق یقبلهای قهیپس از ضمانت وث
 .روند(می نیطلب ازبهای قهیوث یحقوق مدن

  ن حال محمول برحال است ین است اما ضمانت مطلق از دیطرف یا موجل بودن ضمانت تابع مفاد تراضیحال
 ن موجل محمول برموجل است. یضمانت مطلق از دو 

 ن یحال شود در ا یون اصلیمد یا ورشکستگیمانند فوت  یلیبه دل ین اصلید یاگر ضمانت موجل باشد ول
تواند نمی ن خود را به مضمون له پرداخت کند و مضمون لهیتواند دمی شود اما ضامننمی صورت ضمانت حال

 کند.  یقبول آن طلب خوددار از به بهانه موجل بودن ضمان 
 ند و قبول نکن را به مضمون له بپردازد و این بخواهد وجه دیا در صورت حال شدن دید یاگر ضامن در سررس

 (از به رجوع به حاکمیبدو ن یعنیشود )می یضامن خود به خود بر 
 ار ضامن ین پس در اختیا ازها قهین وثیقه باشد ایوث ین به طلبکار توسط ضامن اگر آن دارایپس از پرداخت د

 وصول کند. ها قهین عنه دارد از آن وثمورا که از مض یرند تا بتواند طلبیگیقرار م
 یپس در رهن ضامن خواهد بود و شخصن یاز اها قهیر منقول باشند آن وثیمندرج در بند فوق غهای قهیر وثاگ 

( است شخص ثالث رهن گذاشته باشدکن االصول مضمون عنه چون مم یعلمتعلق به اوست )ها قهیکه وث
 م کند. یبه نام ضامن تنظ یمکلف است سند رهن

 

 ق صدور چک  2ماده 

 تست ارشد( ). است ---------------؟ چک سؤال

  یسند رسم -1
  یر تجار یغ یسند عاد -2
  یدر حکم سند رسم -3
 ست یسند ن -4

 صحیح است.3نه یگز 

رامتحان نه نبود دین گز ین درسته اگر ایهمدر حکم الزم االجرا است  ینه گفتند سند از اسناد عادیگز  اگر در امتحان در
 .است یدر حکم سند رسمدکه یزنیمن را یدر کانون هم هم یحتارشد 

 ( ق صدور چک 2تست کانون )ماده است؟  ------------ ی؟ چک سند سؤال

 ر الزم االجرا یغ یدر حکم سند عاد -1
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 یدر حکم سند رسم -2
  یدر حکم سند رسم یسند عاد -3
 در حکم اسناد الزم االجرا  -4

 

  یسند تجار 

 ر اسناد یت نسبت به سایمز 

 ت ق. 249دارد  یت تضامنیمسئول -1

  :تیمسئول

  یانفراد –منفردا  – یفرد -1
  یحجم -2

 ( هیبالسو –ینسبمشترک ) 
 ( یعرض –یطول)یتضامن 

 بحث فوق العاده مهم ضمانت  403 – 402مواد  یبررس

 : اصل بر نقل ذمه است. رانیدر حقوق تجارت ا 403ماده 

 ا قرارداد دارد. یح قانون یاز به تصر یاستثناء ن ، استثناء است.یت تضامنیمسئول

 (.ح داردیاز به تصر ین یت طولیمسئول –بودنش است یشد اصل بر عرض یتضامنت یاگر مسئول) 403ماده 

 ق.ت  292ق .آ.د.م ماده  108: بند ج ماده یع خسارت احتمالیخواسته بدون تودن یصدور قرار تام-2

  ف یبدهکار را توقاموال  یع خسارت احتمالیتواند بدون تودمی اگر واخواست شده باشد دارنده آن یسند تجار
 . = ببرد مثال برگشت بزند(کند )واخواست

 دهد.  ید خسارت احتمالیو اگر واخواست نشده باشد با 
  واخواست اضر ، اعت292ماده = 
  .آ.د.م گفته مکلف به قبول در خواست است 

 

 اصل استقالل امضائات 
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او معتبر نباشد  یگران اعتبار دارد و اگر امضایستقل از داو م یبکند امضا یامضائ یدر سند تجار  ینکه هرکسیا یعنی
ر یرا امضا کرده از ز  یسند تجار  ،تید اهلن اعتبار که شخص فاقیتواند به ایرا امضا کرده اند نم یه سند تجار ن کیر یسا
 ند. نک یت شانه خالیمسئول ربا

 . ستین مسئول یهر امضا کننده ا یده است ولنامضا کن یهر مسئول یدرسند تجار 

 االصول مسئول است.  یسالم نکند عل یکه امضا یهرکس یراسناد تجار د

شاهد  یمثال فرد امضا کرده ولیا مثال ورشکسته بوده  یست مثال شخص امضا کرده ولیمسئول ن یامضا کننده ا هر
 . است بوده

ق صدور  19ماده ) یستیمسئول ن یامضا نکرد یر وجه حامل وقتاستثناء دارد چک د .مضا کننده استا یهرمسئول
 (چک

 

 19ن ماده قانون صدور چک ماده یمهمتر 

 ن امضا کند صاحب حساب هم مسئول است. ی( اندهی)نما یقیحق

 است.ن آمده یبه عنوان مسئول 19اسمش در ماده  یامضا نکرده ولصاحب حساب( شرکت که ) یحقوق

 صاحب حساب  –ر عاملینده مدیند باز هم نماامضا نک یگر یر عامل است اما اگر کس دینده معموال مدینما
 .شرکت( مسئولند)
 ((ر عاملینده )مدینما –( صاحب حساب )شرکت–ن )امضا کنندهیمسئول 

 

  یاوصاف اسناد تجار 

 ار مهم( یبسبودن ) ید یوصف تجر 

 ه جدایبه مجرد صدور از تعهد پا یتعهد سند تجار  شود.می صادر یبابت معامله ا یار ک سند تجی ینکه وقتیا یعنی
 :اثر مهم دارد2بودن  ید یوصف تجر  .ک تعهد مستقل استیشود و می

 رادات( یر قابل استناد بودن ایغرادات )یاصل عدم توجه به ا 
  اصل استقالل امضائات 
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 رادات نسبت به دارنده: یعدم توجه به ا لاص

س و ضامن به آن متوسل شده که وجه سند یهر نو، ظ  اعم از صادر کننده یکه مسئول سند تجار  یزیهرچ ینعیراد یا
ه یا معامله پایه فسخ شده است یا معامله پایه باطل بوده است ید معامله پاگویمی نکه شخصیا لرا نپردازد مث یتجار 

 ستم. یند من اصال بدهکار نگویمیا یه اقاله شده است یا معامله پاینامشروع بوده است 

به صورت  یچک ؛به طور مثال است. یت سند تجار یمالک یمدع یجار نکه مسئول سند تیا یعنیست؟ ادعا یادعا چ
هن استیحامل صادر شده و در تصرف حس دارد اگر دارنده سند  س وجودینفر به عنوان ظهر نو 2 یر سند، امضا. ظ 

 .ند ادعاگویمی نیت نسبت به سند گردد به ایمالک یمدع سیسان برد و ظهر نویاز ظهر نو یکینزد

 .رادات و ادعاهاستیاستناد بودن ا لر قابی: غلاص

 رادات در مقابل دارنده بود. یر قابل استناد بودن ایاصل غ

 بر دو نوع است:دارنده 

 نکه بعدا متوجه شودیراد مطلع نباشد و ایل سند از وجود ایاست که زمان تحص یا : دارندهتیدارنده با حسن ن. 
گردد دارنده آن دو حالت  یسیهر نون چک ظ  یادر شده باشد و اع صبابت معامله نامشرو یبه طور مثال اگر چک

 دارد: 

 است بوده یقمارباز ( مثال تیمعامله نامشروع بوده )دارنده با سوء نکهددارند  یند ل سیا زمان تحصی

ت ین ت از دارنده با حسنیحما ین اصل برایا .تیشود دارنده با حسن نمی کهداند معامله نامشروع بوده یا نمی
 است. 

 ت یدارنده با سوء ن 

ق.م اصل را بر جاهل بودن  305ت بوده است. اصل عدم علم است. ماده ین ن است که دارنده با حسناصل بر آ
 .است گذاشته

 

  یتجار  اسناد

 ن متفرقهی+ قانون صدور چک + قوان 334تا  223

 سند 

 یرسم  

https://t.me/ekhtebar


 

78 
 

  الزم االجرا هست. سند نکاح 
 نامه یگواه –ست. شناسنامهیالزم االجرا ن 

 یعاد  
  .ق صدور  2که در حکم اسناد الزم االجرا است. فقط چک ماده  یک سند عادیالزم االجرا است

 چک 
 ست. یالزم االجرا ن 

 آورد. می به وجود ینیک تعهد است. حق د  ی، ثبت ک طلب استیکه ثبت  یسند  سند الزم االجرا:

 ثبت طلب زوجه از زوج است.  .الزم االجرا است ی: سند رسمسند نکاح

 ا دفاع قابل استناد باشد.یکه در مقام دعوا  ی: سند عبارت است از نوشته اف کردهیسند را تعر  1284

 انواع سند: 

 یرسم  
  شود. می ر منقول صادریا غیقول و ن دفاتر فقط سند در خصوص اموال منیامالک در اثبت اسناد و 
 یدفاتر اسناد رسم  
 م کردند. یت و طبق قانون سند تنظیحدر حدود صال ین رسمیر مامور یسا 
 یعاد  

 . کندمی ت صادری، سند مالکر منقولیدفتر ثبت اسناد و امالک: فقط اموال غ

 ( ر منقولیع نامه )چه منقول و چه غی: مثل بیاسناد رسمم شده در دفاتر ید تنظسن

 

 وکالت نامه 

 اجاره نامه 

ر طبق قانون و در حدود صادر کردن شناسنامه اگدر ، است یک مامور رسمیس اداره ثبت یئ: ر ین رسمیر مامور یسا
 د. شومی یسند رسمم کند یسند تنظ ت اشیصالح

در صالح  ین مامور رسمی. طبق قانون اگر ادولت در صدور شناسنامه است یس اداره ثبت احوال مامور رسمی: رئمثال
طبق  .ستین یرسم ین سند یاصفهان صادر کند چنشهر  یبرا ینامه اشناس یصدور شناسنامه در شهر تهران باشد ول

 است.  یک سند عادین سند یق. م ا 1293ماده 
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  یاز سند رسم یص سند عادید تشخیفوا

 یسند عاددر د ثابت کند. یبا یجعل کرد. مدع یتوان نسبت به آن ادعامی است که فقط یسند  یرسمده اول: سند یفا
 .دیجعل کرد و هم انکار و هم ترد یادعانسبت به آنهمتوان می

  یع خسارت احتمالین خواسته بدون تودیصدور قرار تام یده دوم: سند رسمیفا

ق.آ.د.م در مورد  108ج ماده ک استثناء )بند ی. جز پرداخت شود یاحتمالد خسارت یبان خواسته یتام یبرا یدر سند عاد
 (.میر ین خواسته بگیتام یبدون دادن خسارت احتمالم یتوانمی واخواست شده یاسناد تجار 

باشد الزم االجرا هم باشد بدون مراجعه به دادگاه از  ی: اگر سند رسمیداشتن سند رسم یت اجرایده سوم: قابلیفا
ق یتوان وجه سند را مطالبه کرد. در قانون موجر و مستاجر از طر می بدون مراجعه به دادگاه ،ثبت یره اجرایق دایطر 

 رد. یه را از دادگاه بگیتواند دستور تخلمی ک هفته موجریثبت ظرف  یاجرا

پول ازت  ی. چون کلستیمراجعه به اداره ثبت به نفع متعهد له سند ن نداشته باشد یهد پرداخت سند مال: اگر متعنکته
 رند. یگیم

 

  یسند تجار 

 ف نکرده است. یرا تعر  یقانون تجارت سند تجار 

  :یسند تجار 

 اوراق مشارکت –باشد مثل قبض انبار یتعهدات تجار که معرف  ی: هر نوشته اعام یاسند تجارت در معن– 
های حواله -چک –سفته –برات –یسهامهای سهام شرکت –یبانکهای ضمانت نامه –بارنامه –اوراق قرضه 

 و..یبانک
 یتا به جا ن پول شوندیگز ید و جانخاص داشته باشهای یژگیو باید یتجار  خاص: اسناد یسند تجار در معنا 

 ماده  3فته س   –ماده  8چک  –ماده  84. برات شودمی سه عدد ین معنا سند تجار یاشوند. در پول استفاده 
  ن طور سند یهم هم یهستند. دفاتر تجار  ی، سند عادچک( –سفته –خاص )برات یدر معنا یاسناد تجار

 هستند.  یعاد
  شوند. می بر آن بار ین اسناد رسمیاز ا یک سر یفقط چک در حکم اسناد الزم االجرا است.چون 

 ( رادات به دارندهیل استناد بودن ار قابیاستثنائات اصل غاستثناء دارد ) یهر اصل
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ت نداشته )فاقد یاهل یسند تجار  یامضا که در زمان گیردمی رادیا یسند تجار : مسئول تیراد عدم اهلیا -1
ن یدر ا .ورشکسته بودم ،ت نداشتم مثال مجنون بودمید من زمان امضااهلگویمی ی( شخصت بودهیاهل

 رفته شده است. یت هم پذیراد دربرابر دارنده با حسن نیا ،صورت
ن امضا ینکه ایبرا یعنیگیردمیراد یت ایدر مقابل دارنده با حسن ن یسئول سند تجار راد جعل در سند تجار: میا -2

 رفته شده است. یت پذیراد در برابر دارنده با حسن نین ای( اکندمی جعل یادعاست )یاو ن یامضا
 ر در سند پس از امضا یراد تزویا -3
تا  3ز یاون. گرددمی منتقلگر یچک به نفر د یتا صفر بوده وقت 3، 1000صادر شده که در آن تنها  یار سند تج -4

واند نسبت به دارنده تمی یهر مسئول کندمی فهگر اضایتا صفر د 3ز ین یبه نفر بعد  کندمی گر اضافهیصفر د
 را ضامن است. صفر ضامن هم سه تا  .که امضا کرده مسئول است یی. چه تنها در مقابل صفرهاردیراد بگیا

 

 ار ینده فاقد اختیراد امضا توسط نمایا

 داده است.  یندگیب نمایکه به نا ینده است. منوب عنه: کسینائب: نما

 ست.یامضا کند منوب عنه او مسئول ن یار بوده و سند تجار ینده فاقد اختیاگر نما

 ( واسطه یا بیم ید مستقید بالفصل: )یراد در مقابل یا

 نوع است:دو بر د ی

 در معامله قمار  یک سند تجار یدر واقع اگر  یعنی .شده هسترفته ید با فصل پذیراد در مقابل یا :فصل د بالی
اگر سند  یست ولیراجع به آن مسموع ن یم قمار باطل دعاو ق. 654د و بدل گردد به جهت ماده ن ر ین طرفیب

 .د با فصل(یداده شود ) یادر شده به شخص ثالثکه بابت قمار ص یتجار 
 نیته که سند بابت قمار داده شده است که در اداش یسند ل یا زمان تحصید یآمی شی: دو حالت پد با فصلی 

راد یدانسته که سند بابت قمار صادر شده که انمی ل سندیا در زمان تحصی راد در برابر مسموع هستیصورت ا
 .ستیدر برابر او مسموع ن

  از ق . م تست کانون  654ماده  6س یر نویز 
 گاه نبوده مسموع نر ک و سفته و برات در برابراد ارتباط چیا گاه بوده مسموع است. ستیدارنده که از آن آ  . اگر آ
 ( یند )مندرجات الزامس یط شکلیراد در خصوص شرای: ایبعد  یاستثنا 

 یگر سند تجار ید ین سند یت نشود چنیط رعایدارد که اگر آن شرا یط شکلیشرا یک سر ی یهر سند تجار 
گر یا مهر نداشته باشد دیاگر امضا  یر تجار یغ یند سند عادگویمی ا مهر داشته باشد بهشیامضا ست اگر ین

 ست. یسند ن
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  ی: دفتر تجار داشته باشد باز هم سند هستم که اگر امضا نیک سند دار ی: ینکته تست
 آمده است.  311در چک در ماده  ،آمده 308در سفته در ماده  ،آمده 223در برات ماده  یشکل طیشرا 

 :(ر قابل استنادیرادات غیا)ست یشده نرفته یرادات پذیا یک سر ی

ر کنده چک و ، صادنفعیذقانون صدور چک  14طبق ماده  .ستیرفته شده نی: پذیراد سرقت در سند تجار یا -1
تواند کتبا دستور عدم پرداخت بدهد بانک بعد از می نکه چک سرقت شدهیح به ایها با تصر آن یقائم مقام قانون

اقامه  یک هفته در مرجع قانونیدستور دهنده مکلف است ظرف  .کندمی یخوددار ت از پرداخت وجه یاحراز هو
 پردازد. می دارنده وجه سند را یدعوا کند و رونوشت آن را به بانک بدهد واال بانک به تقاضا

راد فقدان سبب در مقابل دارنده با یمثالش است. ا 654ماده  6س یر نوی: ز یراد فقدان سبب در سند تجار یا -2
راد در مقابل ین ایبابت معامله نامشروع صادر شده باشد ا یکه چک ییست مثال مانند جایرفته نیت پذین حسن

 ست.یرفته شده نیت پذیدارنده با حسن ن

 

  یتجار  در اسناد یز یوصف تنج

 له پرداخت است نه پرداخت. یان چک، برات، سفته وسیله به پول است طبق نظر دکتر کاتوز ین وسیکتر ینزد یسند تجار 

د و شرط صادر شود یجز او بدون قد منیبا یعنیمنجز( ) یزید و شرط صادر شود. چون تنجید بدون قیبا یسند تجار 
دادگاه  یدهد ولنمی ب اثریپرداخت ذکر شود بانک به آن ترت یبرا یاگر در متن چک شرط .قانون صدور چک( 3ماده )

 دهد. می ب اثریبه آن ترت

 د مشروطینباق.ت ) 233. ماده شودمی نکول شده محسوب ین براتیمشروط به شرط نوشته شود چن یاگر دربرات قبول
 .دارد( یزینوشته شود چون وصف تنج

 چک  سفته  برات 
 ض نکردهیقانون تجارت برات را تفو

 است
 ف کردهیسفته را قانون تجارت تعر 

 307 است
ف کرده یچک را تعر  310در ماده 
ر چک هم ک قانون صدو یاست در 

 است.ف کرده یانواع چک را تعر 
برات کش برات دستور پرداخت )

صادر کننده و برات دهنده دستور 
دستور مخاطب قبول  گیربراتدهنده 
 کننده 

 چک هم دستور پرداخت است.  .سفته تعهد به پرداخت است
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دارنده برات موضوع  ،نفع دستوریذ
 دستور پرداخت وجه نقد 

با حواله  یه حواله است ولیبرات شب
ه یدر حواله اگر محال عل کندمی فرق

قبول نکند عقد حواله واقع نشده اما 
ه قبول نکند یدر برات اگر محال عل

ن سند یر مسئولیسامهم نیست. 
 مسئول پرداخت برات هستند.  یتجار 

تعهد، متعهد له، موضوع تعهد م
)صادر کننده( )دارنده سفته( ) 

 ق  307رداخت وجه نقد( ماده 
: در برات معموال سه ینکته تست

 ،صادر کننده :نفردخالت دارند
 دارنده برات  ،گیربرات

دستور دهنده )صادر کننده چک( 
نفع یه( ذیعل محالمخاطب دستور )

)دارنده چک( موضوع 
 پرداخت وجه نقد(دستور)

: ه در چک دو نوع استیمحال عل
 ،هیطبق قانون تجارت محال عل

ا یتواند باشد مثل بانک می یهرکس
 حسن.

ه یک محال علطبق قانون صدور چ
قانون  2مادهد بانک باشد )یچک با

نکه بانک ی( اعم از اصدور چک
 یرانیاهای ا شعب بانکیباشد  یرانیا

 در خارج 
 

سند  یسند ن یپول نباشد چن یپس اگر موضوع سند تجار  .موضوع سند پرداخت وجه نقد است یدر اسناد تجار 
 ست. ین یسند تجار  یشود. سند هست ولمی یر تجار یغ یا مهر داشته باشد سند عادینبوده اگر امضا  یتجار 

 

 

 چک  سفته  برات 
 صدور چک: امضا  ا مهر یصدور سفته: امضا  ا مهر یامضا  :صدور برات
د یآنمی شیسفته پ یبحث قبول ا مهر یامضا  :قبول برات

 ( است)چون تعهد پرداخت 
 ید قبولیآنمی شیچک پ یبحث قبول

د وجه چک در ییچک به منزله تا
 بانک است. 

 312میصدور چک در وجه حامل دار  307میصدور سفته در وجه حامل دار  م یصدور برات در وجه حامل ندار 
 یعمل تجار ذاتا  یمعامالت بروات

صدور  یعنی یاست. معامالت بروات
براتضمانت  یسیقبول برات ظهر نو

 برات 

ست ین یار صدور سفته ذاتا عمل تج
نه ین زمیا در ی)در قانون تجارت نف

 .وجود ندارد(

 ست. ین یصدور چک ذاتا عمل تجار 
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عامالت مو  یمعامالت بروات
اگر موضوع،  یسهامهای شرکت

 یحکمتجار . نباشد 2موضوع ماده 
 است.

 

 246= 228ا مهر یبرات امضا  یقبول با امضا ضمانت برات: امضا :س براتیظهر نو

  یدر اسناد تجار  یط شکلیشرا

 ا مهر داشته یاگر امضا  .ستین یگر سند تجار ین سند دیط باشد ایفاقد آن شرا یند تجار که اگر س یطیشرا
 ست. یا مهر نداشته باشد اصال سند نیاگر امضا  یر تجار یغ یند سند عادگویمی باشد بهش

  223دربرات 
  311در چک 

 308و  307سفته در 

  ی: مندرجات الزامدر تست یط شکلیبرات شرا

 :حالت 2مندرجات 

 311 – 308 – 223( یط شکلی)شرا یالزام 
 خ با حروف و عددیا عدد تار یال مبلغ با حروف یا ر یمبلغ با تومان مکان صدور سند  –لت صدور سندع یار یاخت 
  مجاز 
 ممنوع  یر ایاخت 

 .م سراغ شخص ثالثیبرات را قبول نکرد برو گیربراتد شود که اگر شخص ی: در برات قمجاز یار یاخت

 ن چکیدر چک اگر کلمه بابت نوشته شده باشد ا-1ل است: ید شود به قرار ذیدور سند قنکه علت صیا یای: مزاتبصره
علت پرداخت  یتجار اگر در سند  -2( یمسیبابت شماره چک را در قرار داد بنو یجاست )ین یفر یگر مشمول مقررات کید

ر رد که به طور مثال چک بابت معامله نامشروع صادیراد بگیتواند در مقابل دارنده امی یذکر شود بعدا مسئول سند تجار 
 (.مثال نوشته بابت قمار چک دادمشده )

 پرداخت ذکر شود.  یبرا یشرط .یط پرداخت در سند تجار ی: شراممنوع یار یمندرجات اخت

 قانون صدور چک  3ماده 
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 قانون صدور چک  13ماده 

 قانون تجارت  233ماده 

 ست. ین یفر یمشمول مقررات ک

 ا مهر ی، امضا ن شرطیدر برات: اول یط شکلیشرا 223

  شرط  9شود می د داشته باشد جمعایگر بایشرط د 8برات عالوه بر امضا با مهر 
 ا مهر نداشته باشد اصال سند یکه امضا  یواضح است که  سند آنقدر ضمانت اجرا ندارد اما  226ن بند در ماده یا

ا مهر ندارد اگر قانون اجازه دهد یکه امضا  یاورد. سند یآن ضمانت اجرا ب یست که قانون گذار بخواهد براین
 1304 -1303 – 1302 – 1301ق.م 1297شود. مواد می سند

 است.  یداد که سند محسوب شود دفتر تجار  ا مهر ندارد اگر قانون اجازهیهست که امضا  یک سند ی 
 ( تاجر یامضا –نده اداره ثبتینما یم که دو تا امضا دارد )امضایدار  یجار ک دفتر تی 
 ( هیکپ دفترکه اصال امضا ندارد )م یدار  یک دفتر تجار ی 

 د کلمه برات ی: قن شرطیدوم

  م در سند چون عنوان یمستقهای اتیندارد اما امروزه چون طبق قانون مال ییقانون تجارت ضمانت اجرادر
 ست. ین یگر ضرور ید کلمه برات دید شود قیق یسند به صورت چاپ

 انت اجرا است( فاقد ضمد کلمه براتین بند )قی: اینکته تست . 

 : روز و ماه و سال ریخ تحر یشرط سوم: تار 

 :ت داردیر از چند جهت اهمیخ تحر یتار 

 -213 -212 -211 .ا نداشته استی ت داشتهیشخص اهل یا در زمان صدور سند تجار یکه آ کندمی مشخص -1
 ت ق . 423و  418 – 1214تا  -1212

خ یصدور باشد تار خ ی. اگر برات به وعده از تار کندمی د سند را مشخصیسررس ،ریخ تحر یموارد تار  یدر برخ -2
اگر  .خ صدوریک ماهه از تار یصادر شده به وعده  یبرات ،به طور مثال .کندمی را مشخص د سندیصدور سررس

 شود.  یم1/2/95د یذکر شده باشد سررس 1/1/95خ صدور یتار 
د از زمان صدور سند یبا یاوقات دارنده سند تجار  یگاه .کندمی را مشخص یمرور زمان سند تجار  –مهم یلیخ -3

 280و 274شود موادمی مشمول مرور زمان یندهد سند تجار  ن اقدامات را انجامیانجام دهد اگر ا یاقدامات
 ت ق. 318و
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که قانون حاکم بر سند  کندمی ر به ما کمکیخ تحر یپس تار . ندم تابع قانون زمان صدور یطرز تنظ ثیاسناد از ح -4
 969 .میرا مشخص کن

ک نفر ی. ممکن است استر یخ تحر یخ صدور همان تار یم با هم فرق دارند.تار یخ تنظیخ صدور با تار ی( تار تبصره
 .بهشت ماه صادر کرده باشدین برات را اردیم کرده باشد اما این ماه تنظیرا در فرورد یک براتی

 ست. یسند است اگر نبود مهم ن یار یاز مندرجات اخت :یخ تنظیتار 

ا به صادر یک یحالت دارد حالت  2ه ی: محال عله(یکند )محال عل تأدیهد وجه برات را یکه با ی: اسم شخصشرط چهارم
 یتیکه برات را قبول نکرده مسئول یه تا زمانی. محال علستیا به صادر کننده بدهکار نیوم حالت دده بدهکار است. نکن

شود. اگر می یسند تجار  یون اصلیه سند را قبول کند مدیاگر به صادر کننده بدهکار باشد اگر محال عل یحت .ندارد
 شود. می صادر کننده یسند تجار  یون اصلید را قبول نکند مده سنیمحال عل

 کنم قبل از وعده می ه به صادر کننده بدهکار نباشد و با صادر کننده توافق کند که برات را قبولیاگر محال عل
بعد به  یمیحک یند. مثال: من بدهکارم به آقاگویمی ین برات برات سازشیان، به اوجه سند را به من برس

 .رسونمیشب قبلش بهت پول را به تو م کیمن قبل از وعده  یم آقا تو قبول کنگویمی حواله کنم یگودرز 
 یدر قانون تجارت ذکر نشده اما برات رجوع یفرق دارد. برات سازش یبا برات رجوع ی: برات سازشینکته تست 

 ذکر شده است.  298در قانون تجارت در ماده 

 ن مبلغ برات یی: تعشرط پنجم

ج یا پول رایباشد  یارز خارج اندتو ین مبلغ میا .ا حروفیبا عدد باشد  اندتو ین مبلغ مید شود اید به طور واضح قیمبلغ برات با
 . 253و  252یمملکت

مبلغ نکه یاختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است ولو اها ن آنیاگر مبلغ برات با عدد و حروف نوشته شود و ب :نکته مهم
 . قانون صدور چک 225. شتر باشدیبا حروف ب

 .یاده اقل و اثر ارتباطی، اصل عدم ز باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است ن مبلغ اختالفی: اگر مبلغ نوشته شود بنکته مهم

 با عدد بوده(  2هر کمتر مالک است ) یتر: مبلغ عددکم یکیشتر یب یکیمبلغ با عدد نوشته شده 

 هر دو حروف بوده( حروف کمتر مالک است ) :کمتر یکیشتر یب یکیروف شته با حمبلغ نو

 ( شتر باشد )عدد و حروفینکه بیمعتبر است ولوا: حروف مبلغ نوشته شده با عدد و حروف

 ( قانون صدور چک )فوق العاده مهم 5 – 225
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 ، بانک وجه چک راکمتر ک مبلغیشتر و یک مبلغ بی ینعیم ی: اگر در چک اختالف مندرجات داشته باشکته مهمن
دارنده وجه  یکه در بانک وجود دارد کمتر از مبلغ وجه چک باشد بانک مکلف است به تقاضا یاگر مبلغ یپردازد ولنمی

 چک را به او بپردازد. 

ه بانک است اما چک وعده یا محال علیه بانک نباشد( یمحال عل یعنیتجارت باشد )، چک قانون : اگر چکینکته تست
 ست. یدار ن

ن تجارت مبلغ کمتر ، طبق قانون مندرجاتش اختالف باشدیاگر چک، چک قانون تجارت باشد )نه قانون صدور چک( ب
 ن چک را پاسین مندرجاتش اختالف باشد بانک ایباشد که مشمول قانون صدور چک باشد ب یاگر چک یمعتبر است ول

 پرداخت چک را بکند.  یقانون صدور چک دارنده چک از بانک تقاضا 5مگر طبق ماده  کندمین

د چک قانون نگویمین یبه است )یه آن بانک نباشد: مشمول قانون صدور چک نیکه محال عل یچک :ینکته تست
 .(استم مشمول قانون صدور چک ه ایدیدبیشتر که  ییاه ن چک( )آیتجارت

ن چک مشمول قانون صدور چک است یچک وعده دار باشد ا یه آن بانک باشد ولیمحال عل ی: اگر چکینکته تست
 . رفته شده که وعده دار نباشدیپذ یچون در قانون تجارت حکم

 

 چک 

 بانک هیمحال عل : 
 چک سند پرداخت حال است.  دگویمی ست چون قانون تجارتی: مشمول قانون تجارت نوعده دارد 
 ق.ت  311:وعده ندارد 
 ست. یه بانک نیمحال عل 

 ست. یمشمول قانون صدور چک ن 
  .مشمول قانون تجارت است 

که گرفته  ین بابت قرضین قرض بدهد و حسیدالر به حس 1000: اگر به طور مثال حسن قانون تجارت 253طبق ماده 
ار حسن قرار داده باشد یدر اختن برات را یدو اید نمایون تومان به عنوان مبلغ برات قیلیم 4ک برات صادر کند و در برات ی

 د شده رایکه در برات ق یفقط نوع پول ین سند تجار یاز مسئول یبدهد عل یو حسن آن را به رضا بدهد رضا آن را به عل
ا یدالر  1000 یعنیرد یرا که قرض داده بگ یر است پولین مخیحسن از حس یون تومان ولیلیم 4 یعنیرد. یتواند بگمی
 ون تومان . یلیم 4 یعنید شده یتقرا که دربرا یپول

 (د براتیگرش سررسیوجه برات )اسم د تأدیهخ یشرط ششم: تار 
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 شکل  4برات به  تأدیهخ یتار 

  بپرداز  ید ی: تادرؤیتبه 
  بپرداز  رؤیتخ یماه از تار  6مثال  رؤیتبه وعده از 
  خ صدور پرداخت گردد.یماه پس از تار  4خ صدور مثال یبه وعده از تار 
  بهمن ماه پرداخت گردد. 23ا مثال ین مثال روز مادر پرداخت گردد یمعبه روز 
 اگر  یولست یهم ن یست سند تجار یر برات نگید ین سند یتا باشد چن 4ن یر ازایغ تأدیهخ یاگر تار  -
 ( ستین ی)سند تجار  یر تجار یغ یا مهر داشته باشد: سند عادیاگر امضا  -
 . (ستیسند نگر یاصال دا مهر نداشته باشد )یامضا  اگر -

  رؤیتبرات به  یعنیوعده در تست  ی: برات بنکته

د نکرد یرا ق رؤیتخ یه تار ید کند. اگر محال علیرا ق رؤیتخ ید تار یه بایباشد محال عل رؤیت: اگر برات به وعده از نکته
 شود. می حساب رؤیتخ یخ صدور برات تار یتار 

 گیربراتبرات از  ید قبولیخ صدور برات بایال از تار ک سیق.ت ظرف  274طبق ماده  رؤیت: دربرات به وعده از نکته
 یو حق مراجعه به صادر کننده اها سین صورت دارنده حق مراجعه به ظهر نویگرفته نشود در ا یاگر قبول .گرفته شود

 ندارد. ه رسانده یبه محال عل که وجه برات را

خ صدور یکه به وعده از تار  یروز صدور و برات255شود نمی است حساب رؤیتکه به وعده از  یدر بروات رؤیت: روز تهنک
 شود.نمی است هم حساب

 ق.ت  313= مکرر در قانون صدور چک 3خت شود. د روز آخر وعده پردایبا 254: برات به وعده طبق ماده نکته

دا واسطه اقامه دعوا و بع یسیمکان صدور رابنواگر ( یار یت اختمندرجاست )ین ید مکان صدور الزامیه: قنکت
 .(خوردمی به دردتها تیصالح

 است. یالزام تأدیه( مکان دیوجه برات )با مکان صدور اشتباه نکن تأدیهمکان : شرط هفتم

  تأدیهمکان 

 ه باشد. یمحل اقامت محال عل دناتو  یم 
 است. یالزام تأدیهح به مکان یق.ت تصر  234باشد طبق ماده  یگر یباشد اگر محل د یگر یمحل د 

 یم ولیشود. صدوربرات در وجه حامل ندار می ا به حواله کرد او پرداختیکه برات در وجه  ی: اسم شخصبند هشتم
  312م یدار م. صدور چک هم  در وجه حامل یدار صدور سفته در وجه حامل 
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 شود برات را به صورت حامل در آورد. می یسیبا ظهرنو یول ستیگر برات نیوجه حامل صادر شده باشد د در یاگر برات

 ا مهریرا امضا  یب سند تجار  .کندمی را در وجه شخص ب عهده شخص ج صادر یشخص الف برات :مثال (مهم)
به صورت حامل در ب برات  یسین صورت با ظهر نویر اد .سدینونمی به د اما نام د در سند کندمی آن را منتقل کندمی

 منتقل کند.  یگر یتواند بدون امضا آن را به دمی دآمده است و شخص 

برات را به  یسین بدون ظهر نویحس .کندمی الف صادر یشرکت تضامن ن عهدهیرا در وجه حس ی؟ حسن براتسؤال
د یبگردد و سند در هم گر یدست د 4 ورکت پس از شخص مذین وضعید موصوف با ادهد چنانچه سنمی یگر یشخص د

 ن صورت.........................یباشد در ا یکاظم یآقا

 ن را دارد. یر از حسیما قبل غ یادیانتقال برات واقع شده و دارنده حق مراجع به ا -1
 را دارد.  ما بعد صادر کننده یادیاجعه به اانتقال برات واقع شده و دارنده حق مر  -2
 .داردن تنها حق مراجعه به صادر کننده را یانتقال برات واقع نشده حس -3
 چکدام یه -4

گران صورت ین به دیه را دارد و انتقال برات از حسین حق مراجعه به صادر کننده و محال علیحس ،سؤالن یدر ا
ن یحاضر حس سؤالس برسد و در یظهرنو ید به امضایبا یسیق.ت ظهر نو 246نگرفته است چرا که طبق ماده 

 نکرده است. یسیر نویاصال سند را ظه

که دارنده برات به یالف صادر شده است در صورت یون تومان به عهده شرکت سهامیلیکصد میبه مبلغ  ی: براتتست
 ........... شرکت مراجعه کند

 ر عامل شرکت و شرکت متضامنا مسئول پرداخت وجه برات هستند. یمد -1
از شرکت قبول کرده باشد و آن را امضا نموده باشد مسئول  یندگیکه سند را به نمایعامل شرکت در صورتر یمد -2

 پرداخت وجه برات است. 
 باشد. می ز مسئولیشرکت ن 2نه یعالوه بر گز  -3
 باشد. می تنها شرکت مسئول پرداخت وجه برات -4

شرکت( ن صورت موکل مسئول است )یده در اشرکت برات را قبول کر  زا یندگیر عامل به نمایمد ،ضردر تست حا :نکته
 جدول 

گر ین بند دینسخه صادر شود اک یآخر ... اگر برات در  یال ا سومیا دوم ینکه نسخه اول یح به ایهشتم تصر  شرط
 ست. ین یضرور 
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نکه برات در چند ید ایاست. فوا ینکه نسخه چندم است ضرور یح به ایر اگر برات در چند نسخه صادر شود و تص یول
 ، برات را در چند نسخه صادراز مفقود شدن برات یر یجلوگ ی. براخوردمی دردنسخه صادر شود دربرات مفقود به 

  264تا  259افت کرد. مواد یگر بشود برات را در یدهای نسخه یاز نسخ گم شد از رو  یکیکه اگر  کنندمی

دارنده  ،در آن نوشته شده یباشد که قبول یبرات را در چند نسخه صادر شده اگر نسخه مفقود نسخه ا 262: ماده نکته
ک یرسد برات در می به نظر 263رد اما در ماده یتواند وجه برات را بگیدادن ضامن به موجب امر دادگاه م برات بعد از

گرفتن نسخ  یتواند برامی نوشته نشده باشد دارنده ینوشته شده باشد چه قبول ین نسخه قبولینسخه صادر شده چه ا
 رد.یوجه سند را بگگر یدهای نسخه یاز رو ز امر محکمه گر ضامن بدهد بعد اید

 ست. ین یگر سند تجار ین سند دیت نشود ایرعا 8تا  2بند  226

 

  224نکات 

گر ینکه به حواله کرد نفر دیا یصادر کننده برات را به جا یعنیشود ک نفر یاند صادر کننده و دارنده تو می ،ن مادهیطبق ا
صادر کننده ن ماده برات دهنده و دارنده برات یگر در ایبه عبارت د .کندمی کرد خودش صادر صادر کند برات را به حواله

 ک نفر است. ی، ه برات دهنده برات و دارنده براتبرات و دارند

ط صحت را یر شرایست اگر سایگر برات نید ین سند یک نفر شده باشد چنی گیربراتن ماده اگر صادر کننده و یدر ا
 .شودمی سفتهداشته باشد 

صادر کننده و در سفته دو نفر 224: که دربرات معموال سه نفر دخالت دارند استثناء برات و سفتههای از تفاوت یکی
 . دارنده دخالت دارند

ق صدور چک اکثر  19ق صدور چک در ماده  191ست؟ یصادر شود مسئول ک یندگیاگر به نما یسند تجار  227مهم 
 است.صادر کرده  یاز شرکت چک یندگیر عامل به نمایشود که مدمی طرح ینجور یاها تست

سند  یسیظهرنو ا بحث صدور سند است؟یا آیشده ثان سؤال یبه چه سند  اصوالا م که ید دقت کنی: در تست باینکته تست
 ا قبول سند است. یا ضمانت سند است ی است

 قبول  ضمانت   یسیظهر نو صدور  نام سند 
ر عامل و هم یهم مد چک 

 شرکت 
 - فقط شرکت فقط شرکت

 فقط شرکت  فقط شرکت فقط شرکت فقط شرکت برات 
 - فقط شرکت فقط شرکت فقط شرکت سفته
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 قبول و نکول 

  (عمل به ظاهر یتئور )د ید در خود برات به عمل آیبرات با یقانون تجارت قبول 288طبق 
 قانون تجارت محسوب نشده بلکه از  ی، قبولیقبولن یانجام شده باشد چن یگر یددر سند  یاگر قبول

 مسئول خواهد بود.  یشخص از جهت مدن
 کندمی مختلف با هم فرقهای براتبرات در  یقبول: 

 ( وعده ی)ب رؤیتبرات به  -1
  رؤیتبه وعده از  -2
 خ صدور یبه وعده از تار  -3
 ن یبه روز مع -4

برات را  گیربرات ،رؤیتاگر در برات به  ید پرداخت کنیبا رؤیتست چون به محض یاصال الزم ن یقبول رؤیتبرات به  در
 م.یدهمی انجام تأدیهپرداخت نکرد ما اعتراض عدم 

برات )به  ی( و قبولرؤیتپرداخت برات )به  رؤیتا به وعده از ی رؤیتقانون تجارت در برات به  277و  274طبق ماده 
 خ صدور برات انجام شود. یک سال از تار ید ی( بارؤیتوعده از 

 

  یآثار قبول

  گیربراتجهت شخص  ی: تعهد براتاثر اول

 :قبوال نکول دو حالت دارد

 به صادر کننده بدهکار است گیربراتا ی. 
 شود. می پرداخت یکه مسئول اصل کندمی ا برات را قبولی 
 ندارد.  یت تجار یکه اصال مسئول کندمین ا برات را قبولی 

 ست یکننده بدهکار نا به صادر ی 
 پرداخت است.  یکه مسئول اصل یر ه حواله بیشب یبرات سازش کندمی ا قبولی 
 کندمیا قبول نی . 

 .میبه قبول برات ندار  یبه صادر کننده بدهکار باشد الزام گیربراتنکه یولو ا

 پرداخت است چه بدهکار باشد چه بدهکار نباشد. یقبول کند مسئول اصل گیربراتهر موقع 
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 (ینه مدن یت تجار یمسئول)ندارد  یتیچ مسئولیست هیبدهکار ن گیربراتکه یاگر زمان 

 (مسئول یاز جهت مدن)ست یمسئول ن یبدهکار نبود از جهت تجار  گیربراتاگر 

 یبزن یتوننمی یقبول کردالزم است ) یک عمل حقوقیبرات  یلقبو  دنگویمیقبول کننده حق نکول ندارد در تست 
 231(!رشیز 

 کند.  تأدیهده ملزم است وجه برات را سروعده اثر دوم: قبول کنن

 ( ییاماره قضاطلبکار است ) گیربراتبراتکش از  نکهیا یآماده برا کندمی برات را قبول گیربرات یاثر سوم: وقت

 238داشته باشد.  یقبول کننده برات اثر حقوقر تعهدات یبرات ممکن است بر سا یاثر چهارم: قبول

 ( ا مهر )مانند صدور براتیبرات با امضا  یقبول

 : قبول ننوشته امضا کرده یچیه

 : قبول ننوشته مهر کرده یچیه

 : قبول دوست دارم امضا کرد نوشت

 : نکول گه قبول دارم امضا نکردیم

 : نکول ا مهر نکردیسد قبول دارم امضا یون یم

 : قبول ا مهر کندیسد و امضا و یکه بنو یزیهرچ

 : نکول امضا مهر کند چه امضا و مهر نکندسد قبول ندارم چه یمگر صراحتا بنو

 ستم امضا و مهر کرده: قبولینوشته بدهکار ن

 نوع است:دو بر نکول 

 زین یبهش نکول واقعوشته که من برات را قبول ندارم )ه صراحتا نیمحال عل یعنیخاص  ینکول در معنا 
نکول( . )(اش را اعالم نکرده است یاعت هنوز قبولس 24ارائه شده ظرف  گیربراتنکه برات به یا ایند گویمی

235 
 هم گفته اند.  یمشروطنکول حکم یمشروط نکول به قبول یقبول الوه بر موارد فوقعام ع ینکول در معنا 
 ا نکول ی یامتناع از قبول 
 (هینکول است نسبت به بق) یجزئ یقبول 
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229- 232 – 236 – 293 

 دو نوع قبول 

 232 (ینیاسک)که قبول نشده  یکه قبول شده و نکول آن قسمت ی: قبول آن قسمتیقبول جزئ 
 .قبول است یقبول جزئ -1
ه یبق یدر ماده گفته براباشد.  که قبول نشده یکه قبول شد نکول آن قسمت یقترش قبول آن قسمتیدق -2

 ن است. یترش اقیپس دق
  است با نکول  یمساو  مشروطقبول 

دارنده برات کل برات  ،مشروط یدر قبول یول کندمی ه اعتراض نکولیبق یدارنده برا یجزئ یقبول( در ینکته تست
 . کندمی اعتراض نکول

ون یلیم 50سد مبلغ ینومی در برات گیربراتون صادر شده یلیم 10به مبلغ  ید که براتیاین عبارت بی: اگر در تست اتست
د یاست با نکول و دارنده برات با یم مساو ید قبول نمایش عمل نمایتومان آن را به شرط آنکه صادر کننده به تعهد خو

 ون تومان اعتراض نکول انجام خواهد داد. یلیم 100نسبت به 

 ستیمسئول ن یبرات را به صورت مشروط قبول کرده باشد از جهت تجار  گیربرات: اگر = نکولمشروط یقبول 
 مسئول پرداخت است.  یکه نوشته از جهت مدن یدر حدود شرط یول

 ن یگردد. شرکت برات را با ایالف صادر م یون تومان به عهده شرکت تضامنیلیم 100به مبلغ  ی: براتمثال
د یاگر صادر کننده عمل به شرط نما کندمی ل گردد برات را قبولینکه در موعد مقرر تحویعبارت که به شرط ا

ن فرض شخص یدر ا ،سپس .وجه سند را از قبول کننده به شرط مطالبه کند یتواند از جهت مدنمی دارنده
 باشد. می مسئول

 ض نکول انجام دهد. ار د اعتیبا 236رنده برات طبق ماده برات نکول شد دا یوقت 
 ( تأدیهعدم  –نکول اعتراض ) 
 وجه چک نزد بانک  تأدیهقبول نشانه م در چک هم یدر سفته که ندار  .نکول و قبول مخصوص برات است

 است. 
 ض نکول مخصوص برات است. ار اعت یایمزا 
 اعتراض نکول هم مخصوص برات است. 
 به قبول و نکول بخورد برات است.  یهرچ 
 جامان تأدیهض عدم ار دارنده برات اعت رؤیتدر برات به ست چون ین یالزام رؤیت: در برات به اعتراض نکول 

 . میقبول ندار دهد چون اصال می
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  239-238-249-270. )مید اعتراض انجام دهیم بایاده کنم استفیخواهمی که یتیاز هر مز  یدر اسناد تجار–
237- 292 ) 

 

 اعتراض نکول  یایمزا

 است. قانون تجارت آمده 239در ماده  یکی. استقانون تجارت آمده  237در ماده  یکل

دارنده صادر کننده و ظهر  یتقاضا ،سوم .گیردمیاعتراض نکول انجام  ،دوم .گیردمیموحل اول نکول انجام برات  237
 شود. می د ضامن بدهد اگر ضامن ندارند حالیباها س ینو

 را قبول کند.  سان براتیاز ظهرنو یکیا یبرات دهنده تواند به نام می ض نکول شخص ثالثار پس از اعت 239

 س یا ظهر نویبرات دهنده  239 – هاسیبرات دهنده و ظهر نو 237: در ماده

  ش یمهلت اعتراض نکول در قانون تجارت پ یروز است ول 10، ق.ت 280طبق ماده تأدیهمهلت اعتراض عدم
 است. نشده ینیب
 د:نهدیمهلت م نوع 2اعتراض نکول  یبرا 

  اعتراض نکول هم هست یآمده برا 280که در ماده  تأدیهمهلت ده روزه اعتراض عدم . 
 ن نظر در ینده برات مهلت اعتراض نکول دارد. )اد دار یمهلت اعتراض نکول تا قبل از سررس :یامتحان

 .است( یک قو یتست 
 

 مداخله شخص ثالث 

 نوع است:مداخله شخص ثالث دو 

 270مداخله جهت پرداخت  239 یمداخله جهت قبول
 رد یصورت گ تأدیهد یاول با (ردید نکول صورت گیاول بانکول ) -1
 .ردیگد صورت یبا تأدیهدر مرحله دوم اعتراض عدم  رد. ید صورت گینکول در مرحله دوم بااعتراض  -2
شخص  ید به امضایباثالث  ین مداخله اعضایا -3

 .ثالث برسد
 ثالث  یامضادر مرحله سوم 

از ظهر  یکیا یشخص ثالث از طرف برات دهنده  -4
 . کندمی سان دخالتینو

 سان یاز ظهر نو یکیبرات دهنده با 

  شود. می دیشخص ثالث در اعتراض نامه ق یقبول -5
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. مابعد را دارد یادیحق رجوع به اشخص دارنده 
 صادر کننده 

 س یظهر نو -1
 س یظهر نو -2
 س یظهر نو -3
 س یظهر نو -4
 س یظهر نو -5

: اگر شخص ثالث به نفع بعد ت به مایرجوع به ماقبل مسئول
 نیرادخالت کند وجه برات را بپردازد. د 3س شماره یظهر نو

س یاخت ظهر نونفع پردیصورت شخص ثالث حق رجوع به ذ
 یادیحق رجوع به ا یرا دارد ولقبل او ما یادیو ا 3شماره 

 ( 5و 4بعد او را ندارد )ما
 صادر کننده 

 رجوع  –سیظهر نو-1
 رجوع  -سیظهر نو-2
 رجوع  –سیظهر نو-3
 ت یمسئول -سیظهرنو-4
 ت یمسئول –سیظهر نو-5

 
 

 :داردشخص ثالث دو حالت 

 مراجعهن شده در برات یبه شخص معبرات را قبول نکرده دارنده  گیربراتشود که می ا در برات مشخصی 
دهد ماده می ز دستاعتراض نکول را ا یاین صورت اگر دارنده به شخص ثالث مراجعه نکند مزایدر ا .کندمی

 ( ند ثالث مشخص شده در براتگویمی نیبه ا) 237
 نیر یشود. ثالث خود شمی ثالث به ابتکار خودش وارد براتا ثالث در برات مشخص نشده است. ی! 

 یقوقش که از نکول برات براه حیم دارنده از کلیگویمی مداخله شخص ثالث جهت قبول اگر گفتند طبق قانون تجارت
 .240برخوردار هست 237وجود آمده او ب

 ازش را نسبت به اعتراض نکول دارد. یافتد و دارنده امتنمی یند اتفاقرت شخص ثالث هم دخالت کطبق قانون تجا

 یلنفع قبین صورت دارنده به حق مراجعه به ذیمداخله کند در ا 3س شماره یاگر شخص ثالث به طور مثال به نفع ظهر نو
 . (5و  4بعد رو دارد )ما ید یحق مراجعه به ا یندارد ول قبل روما یادی( و ا3س شماره ی)ظهر نو

 ( 237ماده  :85تست آزاد سر ناسازگاری دارد. ) 239 باقانون تجارت 

 صادر کننده 

 س یظهر نو -1
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 س یظهر نو -2
 س یظهر نو -3
 س یظهر نو -4
 س یظهر نو -5

 270در ماده  .(برات را نکول کرده است گیربرات چون اصالده است )امین گیربراتاز  یاسم 239: در ماده ینکته تست
 امده است. ین گیربراتاز  یقانون تجارت هم اسم

 ق.ت(  269و268 –ق.م 277 –652) یو اسناد تجار  یتفاوت پرداخت در مدن

 حالت دارد: 2ون رو داد ین مدیگر دا  ون را بدهدین مدید   اندتو می شخص ثالث یدر مدن

ن است یاصل برا –نداشتهن است که اذن یتبوع نداشته باشد حق رجوع دارد )اصل بران حالت اگر قصد ی(که در ا1حالت 
 .(استکه قصد تبوع نداشته 

 266( یعیتعهد طبداشته چه نداشته حق رجوع ندارد )ن حالت چه قصد تبوع ی: در ا( بدون اذن پرداخت است2حالت 
 حق مطالبه ندارد.  یطلبکار هست ول

 

  :تجارت

ع داشته نکه قصد تبر یرجوع دارد مگر اد حق اگر بدون اذن باش یون را پرداخته باشد حتین مدید یاگر شخص ثالث
 باشد. 

 نیکه د یشخص ثالث .پرداخت سند است یمسئول اصل گیربراتاورده چون ین گیربراتاز  یقانون تجارت اسم 27ماده 
نجا یدر واقع ا .ن باشد حق رجوع ندارداگر هم بدون اذ .را دارد گیربراته را پرداخته اگر با اذن باشد حق رجوع ب گیربرات

 . میرویم یسراغ قانون مدنبه قانون تجارت سکوت کرده چون 

 

  یتفاوت بعد

 یهر قسمت یدر اسناد تجار  یاز موضوع تعهد کند ول یمتعهد له را مجبور به قبول قسمت تواندنمی متعهد یمدن ندر قانو
 شوند. می یت بر یاز مسئول گیربرات، ضامن و سیاعم از صادر کننده، ظهر نو ین سند تجار یپرداخت شود مسئولاز سند 
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ق ماده طب یدر اسناد تجار  یا قرار اقساط دهند ولیون مهلت عادله یت مدیتوانند نظر به وضعمی محاکم یدر قانون مدن
ق.  277و  652: گونه تست بدهندنیااگر پرداخت بدهند.  یبرا یت مهلتیتوانند بدون رضایقانون تجارت محاکم نم 269
 آید.می سؤال یمالهای تیمحکوم یون نحوه اجراکال از قان یمالهای تیمحکوم یقانون نحوه اجرا 11به  یدم بزن

 

 قانون صدور چک  -5

کم ون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حی( در صورت ثبوت اعسار چنانچه مد11ماده 
در  .کنندمی را صادر یط بدهیا حکم تقسیدهند می پرداخت یبرا یو مهلت مناسبون یت مدیاعسار با مالحظه وضع

پرداخت آن را  ییتواناباشد که او  یاو لحاظ شده و به نحو  یشت ضرور یون و معیزان در آمد مدیدمین اقساط باییتع
 . داشته باشد

ت یتواند نظر به وضعمی حاکم ید ولیاز موضوع تعهد نما ید له را مجبور به قبول قسمتتواند متعهنمی ( متعهد277
 ا قرار اقساط قرار دهد. یون مهلت عادله یمد

 دهند. می قرار یا قرار اقساطیمنقرض مهلت  ی( در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برا652

جعه مرا ید به مسئول سند تجار یتواند قبل از سررسمی در چند مورد دارنده برات .د آن مطالبه شودیرسد در سر یبرات با
 : چند استثنا ندک

ده ضامن دارن ید به تقاضایبه عمل آمد با قانون تجارت اگر برات نکول شد و اعتراض نکول 237: طبق ماده مورد اول
 شود. می م برات موجل حالیم اگر ضامن ندار یبده

 .شودمی دییعدم تا، اعتراض یسر موعد پرداخت نکرد یقبول کرد را یک براتی: تو قانون تجارت 238مورد دوم: ماده 
حاال به  یکردیاون را پرداخت م یبود یخوب فرد گم آقا چون تومی دهیکه هنوز موعدش نرس یگر دار یک برات دیحاال 

 شود. می من ضامن بده اگر نداد حال

 یگر یرد چنانچه برات دیصورتگ تأدیهدر موعد پرداخت نشده نسبت به آن اعتراض عدم  یکه قبول شده ول یاگر برات
 238ن کند )طبق قانون تجارت( یا تضمیضامن  یواند تقاضاتمی شده باشد دارنده برات دومقبول  گیربراتتوسط همان 

 یحقوققانون تجارت ساکت است ولد ی. طبق نظر اساتدشومی ن داده نشود حالیا تضمیمن اال اگر ضان ماده و یطبق ا
 . ا فورا حالیضامن  ایگفته  237در 

صادر شد قروض موجل تاجر )نه مطالبات  یشکستگکه حکم ور به مجرد آن، دنهدیاد میتست ز که  421 مورد سوم ماده
 شود. می ( حالموجل
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 پرداخت ورشکست شده است.  ین ماده مسئول اصلیدر ا 422مورد چهارم ماده 

 است!ز یتست خ421

  422در ماده  یپرداخت سند تجار  ین اصلیمسئول

  صادر کننده سفته 
  که قبول نشده  یکننده براتصادر 
 ( نوشته ی)قبول گیربرات 

سان و یم از ظهرنواع ین سند تجار ین مسئولیر یفته ساورشکست شوند قانون گها نیاگر ا .ورشکسته شدندها نیا
 .نیضامن

د یبا یفات مقتضیت تخفینسبت به مدت با رعا ین تجار یر مسئولید ضامن بدهند. سایدارنده با یبه تقاضاها ر آدمیسا
 ( قه بدهیند )وثین نمایند را در سر وعده تاموجه س تأدیها یوجه سند را بپردازند 

ن شرکت به یر عامل ایمد کندمی الف صادر یون تومان به عهده شرکت سهامیلیم 100به مبلغ  ی؟ حسن براتسؤال
 ------------چنانچه صادر کننده ورشکسته گردد  کندمیاز شرکت برات را قبول  یندگینما

 د وجه برات را نقدابپردازند. یبا ین سند تجار یر مسئولیسا -1
 د وجه سند را بپردازند. یه بایفات مقتضیت تخفیبا رعا یجار ن سند تیر مسئولیسا -2
 گردد. ین صورت برات حال شده محسوب نمیا رد -3
 باشند. می ر عامل و شرکت متضامنا مسئول پرداخت وجه سندیبرات حال شده محسوب و مد -4

 است.ر برات را قبول کرده یبرات گ یول مهم نیستده ورشکسته شده ن( چون صادر کن 3نه یگز 

ن حال شده محسوب یر ید نسبت به ساورشکست نشده تا سن سؤالاست که در فرض  گیربرات ،ن سندیا یمسئول اصل
 گردد.

 س یظهر نو

 میچون صدور برات در وجه حامل ندار  گیردمی ضا صورتن انتقال با امیدر برات اول . 
  س برسد مثل قبول شخص ثالثیظهر نو ید به امضایبا یسیقانون تجارت ظهر نو 246طبق ماده. 
 دارد یط شکلیشرا یک سر ی یسیهر نوظ : 

 246خواهد می س رایونظهر  یامضا -1
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 قبض و اقباض منتقلد و با شومی حامل یسیاگر ننود امضا )یسف یسیا ظهر نویه یل الد نام منتقیق -2
 ( شودمی

ط صحت ظهر ید شود از شرایخ قیگفته ممکن است تار  246است چون ماده  یار ی: اختیسیخ ظهر نویتار  -3
 .ا نهت داشته ییاهل یسیا ظهر نوید که آدهمی خ نشانید تار یست قین یسینو

 است. نوع  4کال  یسیظهر نو

 به منظور انتقال  یسینوظهر  -1
 قه یوث یبرا یسینوظهر  -2
 ت در وصول به منظور وکال یسیظهر نو -3
 ضمانت  یبرا یسینوظهر  -4

 نوع است: 2 یسی: طبق قانون تجارت ظهر نوینکته تست

 به منظور انتقال  یسیظهر نو -1
 به منظور وکالت در وصول  یسیظهر نو -2

 ح دارد. یاز به تصر ینها یسیر ظهر نویبه منظور انتقال است و سا یسی: اصل ظهر نوینکته تست

ماده  3بند ) کندمی منتقل یگر یخود را به د سند طلب یبا امضا یسند تجار : دارنده یعنیبه منظور انتقال  یسیظهر نو
 م( .ق 292

در  یندارد ول یمنف یدر بحث تئور  یجزئ یسیظهر نو یح نشده ولیدر قانون تجارت ما تصر  یجزئ یسیتبصره: ظهر نو
 م. یعمل با مشکل مواجه

 ست. یرفته شده نیپذ یجزئ یسیتست ظهر نو: در ینکته تست

 صول ر ووکالت د یبرا یسیظهر نو

ل در یل در وصول سند است و انتقال برات واقع نشده پس وکی، دارنده سند فقط وکن صورتیراق. ت د 247طبق ماده 
 ست. ل در وصول مایح شود. مثال بانک وکید تصر یاصول بو

 یسیدر ظهر نو یندگیه نماح بیشود تصر می وجه آن به بانک وکالت دادهصول و یکه برا ییها تبصره در مورد چک
 م. یح کنید تصر یبا یر اسناد تجار یدر سا .(16/12/1361مورخ  16/31ه شماره یوحدت رو یراست )ین یضرور 

 ار مهم یبس 247
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 عبارت جرا است به قانون تجارت الزم اال  247ماده  یعنی .ست بلکه خاص مخصوص عام استیعام ناسخ ن
 .را دارد یقامه دعوا در دادگستر حق ا یصول در اسناد تجار ل در ویبهتر وک

 دارنده .م چون اختالف نظم استیندار  یحیتوض .ن را قبول نداردی: قانون تجارت اقهیبه منظور وث یسیر نوظه 
را که  یسند تجار  ،ن صورتیدرا .قه دادن نداردیوث یبرا یرد اما مالیخواهد برود وام بگمی سند به طور مثال

 دهد. می ار بانک قراریقه آن را در اختیبه منظور وث کندمی یسیدارد ظهر نو
 مهم(  یلیخاست( )امده یدر قانون ناست که ن ضمانت همابه منظور ضمانت ) یسیظهر نو 

انتقال انجام  یعنیکند  یسیبه قول خود قانون تجارت ظهر نوو ظهر سند را امضا کند  ی( اگر دارنده سند تجار دارنده
 کند.  د(یح )قیرا تصر نکه وکالت در وصول یداده است مگر ا

 ظهر سند را امضا کرد ظهور در ضمانت دارد.  ی( اگر شخص ثالثثالث

س یظهر نو ،: طبق اصل استقالل امضائاتادهیس= اصل عدم ز یظهر نو –ضامن در مقابل مضمون عنه خودش
 ست. یمضمون عنه مسئول نباشد ضامن هم ن ت دارد.یودش مسئولتنها مضمون عنه خضامن  یمسئول است ول

م یخودش مسئول است حاال اگر ندانضامن فقط در برابر مضمون عنه  .شتر از ضامن استیس بیت ظهر نویمسئول
ت یس که نسبت به ضامن مسئولیپس ظهر نو .م ضامنیگویمیاده یصل عدم ز ه ابا ضامن یس بوده یظهرنو طرف

س مسئول است یطبق اصل استقالل امضائات ظهرنو یقبل او مسئول نباشد ولما یادیدارد چون اگر ا یشتر یب
 .ضامن یول

 

 یضمانتش برا دنگویمیضمانت کرده  یمعلوم نشود از طرف چه کس ید ضمانت کند ولیایب یاگر شخص 
صادر کننده اگر بپردازد  خود کندمی ت مبرایرا از مسئول یشتر ی؟ چون عده بنده بوده است چراصادر کن
 شوند. می یبر ها سیر نوهمه ظه

 272 ن ظهر یضامن .شوندمی یبر ها سینو نده اگر پرداخت کند همه ظهرشخص ثالث ضامن صادر کن
ن یو ضامن یبعد های سیسان بپردازد ظهرنویز ظهر نوا یکیشوند. شخص ثالث به نفع می یس هم بر ینو

 شوند. می یآنها بر 
  ک نفر ضامن یس اول و یک نفر ضامن ظهرنویاگر دو نفر بخواهند ضامن پرداخت شوند به طور مثال

را از  یشتر یشود که عده بمی رفتهیپذ یهاد کسشنیتجارت پقانون  273طبق ماده  ،س دومیظهرنو
 .شوندمی یه بپردازد همه بر یاگر خود محال عل .س اول(ین فرض ما ظهر نویدر ات مبرا کند )یمسئول

ه مقدم است یه هم حاضر باشد محال علیپرداخت سند حاضر باشد محال عل یاگر شخص ثالث برا ،پس
 . کندمی ت مبرایرا از مسئول یشتر یح دارد چون عده بیترج یوبر هر شخص ثالث یبر هر شخص ثالث
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  -----------د کند یق یخ مقدمیتار  یسیس در ظهر نوی( اگر ظهر نودر تست 248

 جاعل است  -1
 کالهبردار است  -2
 خائن در امانت  -3
 است.  یر قانونیمتصرف غ -4

 صحیح است.ک ینه یگز 

 سؤالن ینکه اینه بدهند خائن در امانت با ایک گز ینه بدهند کالهبردار و یک گز ی و د جاعلنه بدهنیک گز یر پس اگ
 م!یم بزنیمجبور  یغلط است ول

 شود. می دیق یخ واقعیمقدم بر تار  یخ جعلینکه تار یا یعنی؟چه یعنید کند یخ مقدم قیس تار ینواگر ظهر 

باشد  یمال ی کهخ صدور حکم از مداخله در تمام امور یقانون تجارت تاجر ورشکسته از تار  418: طبق ماده کیمثال 
باطل است  یسین ظهرنویجام دهد ارا ان یسند  یسیاش ظهر نو یک نفر بعد از ورشکستگیحاال اگر  .ممنوع است

زند که قبل می یخ را طور یار به عنوان مثال ت یعنی یسیبزند مقدم بر ظهرنو یخیس تار یاگر شخص ظهر نو .(423ماده )
 شود. می جاعل شناخته یسین ظهرنوین صورت چنیبوده است در ا یاز صدور حکم ورشکستگ

 یس برایظهر نو .دهدمی س را از دستیخودش عمل نکند حق مراجعه به ظهر نو یف قانونیاگر دارنده به وظا 2مثال 
خودش عمل  یف قانونیزند که دارنده به وظامی یرا طور  یسیخ ظهر نوینکه دارنده حق مراجعه به اورا نداشته باشد تار یا

 نکرده که حق رجوع به اورا نداشته باشد. 

 ( ین قسمت اسناد تجار یمهمتر ت )یمسئول

 منفردا  – یداانفر  – یفرد 
 یجمع  

 ک مشترک ی 
 دهدمی یک معنی یتست مشترک و نسبدر  ینسب . 
 ه یبالسو 

 یتضامن  
 ( ینتضام) یعرض 
 ( یقه ای)وث یطول 

 ند.ن واحدیک دیند نفر مسئول پرداخت نکه چیا یعنی یت تضامنیمسئول
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 دهند.می سؤالن ماده یاز ا یدشک نکن 249در قانون تجارت ماده  یت تضامنیمسئول یبررس

 :میکنیم یز را بررسیسه چ

 ؟دارند یت تضامنیمسئول یچه کسان -1
  صادر کننده 
 س یظهر نو 
 ه در چک و براتیمحال عل 
  ضامن 
  شخص ثالث که برات را قبول کرده 

  یت تضامنیشرط تحقق مسئول -2
 استپرداخت سند در برات دو حالت  یپرداخت سند را نپردازد حاال مسئول اصل یمسئول اصل ،کیشرط 
 ( پرداخت است یادر کننده مسئول اصلصادر نکرده صاست( قبول نکرده ) گیربراتقبول کرده ) گیربرات

ه چک را پرداخت نکند. درسفته اگر صادر کننده یدر چک اگر محال عل .دیآمی به وجود یت تضامنیمسئول
 سفته را پرداخت نکند. 

 م.یندار  یت تضامنیاصال مسئول تأدیهار مهم قبل از اعتراض عدم یکند بس تأدیهض عدم ار دارنده، اعت 2شرط 

پرداخته است می د وجه سند رایکه با یکه اول به کس ین سند تجار یتواند رجوع کند به مسئولمی دارنده ی( وقتنکته
گر ی. به عبارت درا دارد ین سند تجار یحق رجوع به همه مسئول تأدیهرجوع کرده باشد و دوم بعد از اعتراض عدم 

 شود. می یبعد عرض یت اول طولیمسئول

 است؟  یچه کس یت تضامنینفع مسئول یذ  -3
ت یتواند از مسئولمی سان سند را بپردازدیاز ظهر نو یکیاگر  .دارنده سند است ،یت تضامنینفع مسئولیذ

 استفاده کند.  یت تضامنی( از مسئولما قبل )رجوع به ما قبل یادینسبت به ا یتضامن
 یاستفاده کند چون وقت یت تضامنیتواند از مسئولیگر نمیبپردازد د یسند تجار  یاصل ( اگر مسئولتبصره

 ندارد. را دهد حق مراجعه به ضامن می نش راید یبدهکار اصل
 در اشخاص مختلف  یدر اسناد تجار  یضامنت تیمسئول

 حالت دارد  2صادر کننده برات 

 237د یقبل از سررس-1

  249د یبعد از سررس
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( چون د وجود دارد )مهمیت قبل از سررسیئولمسفقط در برات  ید: در اسناد تجار یاز سررست صادر کننده قبل یسئولم
چه  ید قبولمسئولن دارد حال یت قبولید صادر کننده برات مسئولیم قبل از سررسیر ما فقط در برات قبول و نکول دا

 ؟ دیآمی به وجود یزمان

 قبول نکند.  گیربرات -1
 دارنده اعتراض نکول انجام دهد.  -2

 ( ردیتواند نگینده نخواست ما دار یزمان صدور سند از خودش سلب کند )را  یت قبولیتواند از مسئولمی صادر کننده

اول دارنده برود سراغ  .ت پرداخت داردید مسئولیصادر کننده بعد از سررس .د(یبعد از سررست صادر کننده )یمسئول
 .برود سراغ صادر کننده اندتو یانجام بشود م تأدیهپرداخت نپردازد اعتراض عدم  یپرداخت مسئول اصل یمسئول اصل

 .دهداند انجام تو یم عملسند در خصوص صادر کننده دو دارنده  :نکته فوق العاده مهم

 یف قانونیاگر به وظا ین حالت دارنده حتین نکرده باشد در ایتام گیربرات: صادر کننده محل برات را نزد حالت اول
هم انجام نداده  تأدیهاگر دارنده اعتراض عدم  یحت .خودش هم عمل نکرده باشد حق مراجعه به صادر کننده را دارد

 باشد حق مراجعه به صادر کننده را دارد. 

 .کال اصل عدم است(باشد )ن نکرده یمتا گیربراتننده محل برات را نزد ن است که صادر کیاصل برا

حق مراجعه به صادر کننده را  ین صورت دارنده زمانیدر ا .ن کرده استیتام گیربراتدوم صادر کننده محل را نزد  لتحا
 خودش عمل کرده باشد.  یف قانونیدارد که به وظا

 د یخ سررسیروز از تار  10ظرف  تأدیهض عدم ار اعت -1دارنده:  یف قانونیوظا

 د یخ سررسیروز از تار  10ک ظرف ینه ی: گز تأدیهاض عدم ر ؟ اگر در تست گفتند اعتیتبصره مهم تست

 د یسررس یروز از فردا 10ظرف 

ا دو یک سال یاگر درتست گفتند د )ید به عمل آیاض بار خ اعتیل حسب مورد از تار ا دو سایک سال یاقامه دعوا ظرف  -2
 .قانون تجارت 287و  286است. مواد  ینه درست تر ین گز یخ اعتراض ایتار  یسال از فردا

د یقانون تجارت با 274طبق ماده  ،ا در خارجیران باشد ینکه در ایم از ااع رؤیتو برات به وعده از  رؤیت ( دربرات بهنکته
برات را به محال  که یق مراجعه به صادر کننده اح ،ت گرفته شود و اال دارندهابر  یا قبولیک سال پرداخت برات یظرف 

 ه رسانده ندارد. یعل
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که  286در ماده  .شود د اقدامیک سال بایران صادر شده باشد چه خارج ظرف یچه برات در ا 274در ماده  ینکته تست
شود ظرف  تأدیهد در خارجه یکه برات با 287درماده  .د اقامه دعوا شودیک سال بایران پرداخت شود ظرف یا رد دیبرات با
 د اقامه دعوا شود. یبا لدو سا

 شود.نمی خ صدور حسابیروز صدور در برات به وعده از تار  –رؤیتدربرات به وعده از  رؤیت( روز نکته

تشان یم مسئولینیم ببیخواهمی ند(ه اتست داد یلیخچند نفر باشد ) دهنا صادر کنیک نفر باشد ی( صادر کننده نکته
 است. یت چند تا صادر کننده تضامنیسئولم یدر ارشد سراسر  249ست یا نیهست  یتضامن

اگر چند نفر صادر کننده  یعنیاست رفته شده یپذ یا نسبیت مشترک یاست که مسئول یچند سال در امتحان کانون وکال
 . است رفته شدهیپذ یباشند مشترک با نسب

 -----------ها ت آنیهستند مسئول یآزاد ( چند نفر صادر کننده برات تست

 . است یانفرادها ت آنیمسئول -1
 . است ینسبها ت آنیمسئول -2
 ت آنها مشترک است. یمسئول -3
 است.  یت آنها تضامنیمسئول -4

 صحیح است. 4نه یگز 

 :دیاستدالل اسات

استثناء است و  یت تضامنیند مسئولگویمی است یا نسبیت مشترک یند مسئولگویمی که :دسته اول در کانون
تشان مشترک یم برات دهندگان مسئولیگویمیبرات دهنده  دگویمیتجارت  سؤال یح دارد وقتیاز به تصر یاستثناء ن

 .(استگفته برات دهنده جمع نبسته  249قانون  شود. )درمی یا نسبی

ک نفر ی ن بوده که غالباا ی: قانون تجارت که گفته برات دهنده و نگفته برات دهندگان از بابت ادر ارشد دسته دوم
 است.  یتشان تضامنیهم مسئول باز .پس اگر چند نفر برات صادر نکنندنه چند نفر کندمی برات صادر

 است.  یتشان تضامنیکنند باز هم مسئولندارد پس چند نفر اگر برات صادر در اصل عدد مفهوم 

در مورد صادر کنندگان متعدد  یا نسبیت مشترک یا مسئولی یت تضامنیدر خصوص مسئول یحیقانون حکم صر 
 ندارد. 

  یتست استاد گودرز 

 --------------------صادر کنند یاگر چند نفر برات
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 است.  یا نسبیت آنان مطابق قانون تجارت مشترک یمسئول -1
 است.  یت آنان مطابق قانون تجارت تضامنیمسئول -2
 شود. می میا مشترک تقسی یت تضامنیت آنان با توجه به نظر دارنده به مسئولیمسئول -3
 باشد. می حیموارد فوق ناصح یتمام -4

 صحیح است. 4نه یگز 

 ت صادر کننده چک یمسئول :نکته

 دی: بعد از سررسک دوره مسئول استیر کننده چک در صاد

دون ب یحتخودش عمل نکرده باشد ) یف قانونیخودش عمل کرده باشد چه دارنده به وظا یف قانونیچه دارنده به وظا
 دارد. را ( حق مراجعه به صادر کننده چک تأدیهض عدم ار اعت

 315)مواد د وجه چک را مطالبه کند یخ صدور چک بایماه از تار  4ا یروز  15حسب مورد ظرف دارنده چک  یف قانونیوظا
 (تق. 317و 

 مهلت مطالبه سند  محل پرداخت  محل صدور
 روز  15 تهران  تهران 
 روز  45 اصفهان  تهران 

 ماه  4 تهران  س یانگل
 نشده  ینیشبیمهلت مطالبه سند پ س یانگل 
 

 گر یه صادر کننده دیرنده چک علدا ین برود دعوایه است ازبیکه مربوط به محال عل مورد سباگر در وجه ح
 ت ق. 315ست ماده یمسموع ن

 ت داردیدر چک صادر کننده کال سه جور مسئول: 
  یت حقوقیمسئول -1
  یفر یت کیمسئول -2
 ثبت  یت اجرایمسئول -3

 ح داده شد. یت پرداخت است که در فوق توضی: مسئولیت حقوقیمسئول

 یم ممکن استگویمیشود مشمول قانون صدور چک می ن چکیه بانک باشد ایاگر محال عل :یفر یت کیمسئول
 داشته باشد.  یفر یت کیمسئول
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 صادر کننده( ) یفر یت کیمسئول

صادر کننده چک اگر دارنده در موعد  ق صدور چک نباشد 13بانک باشد و چک مشمول ماده  ،ه چکیاگر محال عل
 هست.  یفر یت کیمسئول یف خودش عمل کرده باشد دارایق صدور چک( به وظا 11ماده مقرر )

 :یفر یت کیمسئول یدارنده برا یف قانونیوظا

داشته باشد(  یفر یت کیحال باشد تا مسئولد یچک باد وجه چک را مطالبه کند )یچک با خ صدوریماه از تار  6 -1
 .دیم صدور چک نه سررسیگویمین یهم یبرا

م یگویمیرا انجام ندهد  ن دو موردیاز ا یکیت کند اگر ید شکایعدم پرداخت با یخ صدور گواهیماه از تار  6 -2
 است.ار مهم یصدور چک بس .ق 13و  11ندارد. ماده  یفر یت کیگر مسئولیصادر کننده چک د

 ن فرض دارنده چک حق اقامه یمنتقل شود در ا یگر یبه د ،عدم پرداخت یپس از صدور گواه یچک اگر
 باشد.  یرا ندارد مگر آنکه انتقال قهر  یفر یک یدعوا

 را  یفر یک یق اقامه دعواح یل در وصول صادر گردد موکل زمانیعدم پرداخت به نام وک ی: اگر گواهنکته
 وصول کرده باشد. ح به وکالت در یدارد که در چک تصر 

 ن یر عامل و شرکت در ایصادر شده باشد مثال مد یندگیا نمایصدور چک به وکالت  19: طبق ماده نکته
 20د ماده یقانون مجازات جدطبق  ،البته .تنها با صادر کننده چک است یفر یت کیصورت مسئول

 .هستند یفر یت کیمسئول یدارا یاشخاص حقوق

 

 ثبت  یت اجرایمسئول

 :ره داردیدا 3ثبت  یاجرا

 ره اسناد و امالک یدا -1
 ه یره مهر یدا -2
 چک  یره اجرایدا -3

تواند بدون مراجعه به می دارنده چک .در حکم اسناد الزم االجرا است ی: چک سند عادق صدور چک 2طبق ماده 
 ثبت وجه سند را مطالبه کند.  یق اجرایدادگاه از طر 

 یدر بانک مطابقت امضا .عدم پرداخت صادر کرده باشد یبانک گواه اوالا که  کندمی ه صادریثبت اجرائ یاجرا یزمان
 د شده باشد. ییصادر کننده در بانک تا یصادر کننده در چک و نمونه امضا

 (ق صدور چک 5ماده )ن اصل چک است یعدم پرداخت جانش یک مورد گواهی: فقط در تبصره
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 شود. می ثبت از دارنده گرفته یاصل چک در اجرا

مراجعه به  یسراغ صادر کننده برود و برا اندتو می چون فقط .ستین یضرورو  یچ مهلتیت هیثبت رعا ی: در اجراهنکت
 ی. براثبت اقدام کند یق اجرایاند از طر تو یمباشد اگر چک ما وعده دار  ی. حتستین یت مهلت ضرور یادر کننده رعاص

 ست. ین یت مهلت ضرور یمراجعه به صادر کننده رعا

 اگر در میانه راه دارنده شودمی م عشر( معادل وجه چک از دارنده اخذینه )یصدور اجرائ یثبت برا یر اجراد .
 گردد. یبرنم ه به اویم عشر اجرائیمان شود نیپش

 ه یفقط عل و شود اقدام کردنمی ه ضامن صادر کنندهیعل یه ضامن حتیعل ،سیه ظهر نویثبت عل یدر اجرا
 شود. می یندگیصدور چک به نما یت تضامنیدر مسئول یول .کردشود اقدام می صادر کننده

  صادر یه صادر کننده و صاحب حساب به نحو تضامنیان علیه و حکم ضرر و ز یاجرائ ،صدور چک 19در ماده 
 شود. می

 دیباها نهیمطالبه خسارت و هز  یبرا .میر یم از صادر کننده بگیتوانمی ثبت فقط معادل مبلغ چک را یدر اجرا 
 م. یدر دادگاه اقامه دعوا کن

 حامل  ایشده  یسیا به نام او پشت نویاست که چک در وجه او صادر شده  یثبت منظور از دارنده کس یدر اجرا
م پرداخت به نام او عد یکه گواه ین کسیاولبود:  دارنده چه کسی یفر یآنها. در ک یا قائم مقام قانونیچک 

 . صادر شده بود

 

 صادر کننده سفته 

شود می د پرداخت دارد. در سفته صادر کننده سفتهیبعد از سررس و  ت داردیک دوره مسئولیصادر کننده سفته فقط در 
 تأدیهاگر اعتراض عدم  یحت .خودش عمل نکرده باشد یف قانونیاگر دارنده به وظا یمسئول پرداخت وجه سفته حت
 .مثل چک را دارد جعه به صادر کننده سفتهانجام نداده باشد دارنده حق مرا

 

 یمسئول
 

 س یهر نوت ظ

 :ت داردیس برات در دو دوره مسئولی: ظهر نوس براتیت ظهر نویمسئول

  دوره قبل 
 د یدوره بعد از سررس 

  237دارد  یت قبولی: مسئولدیدوره قبل از سررس
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د یدوره بعد از سررسمثل صادر کننده را از خودش سلب کند ) یت قبولیولمسئ یسیزمان ظهر نو اندتو یس میظهر نو
 249 (ت پرداخت داردیمسئول

 پرداخت را هم از خودش سلب کند.ت یتواند مسئولمی سی( ظهرنوتبصره

 

 س چک یظهر نو

ف یده به وظااگر دارن یعنی .ت پرداخت داردید مسئولیت دارد بعد از سررسیک دوره مسئولیس چک فقط در یظهر نو
 اش  یف قانونی، وظاخودش عمل کند یقانون

 ( 317و 315وجه سند را مطالبه کند. ) هما 4و  45روز  15ظرف  -1
 ا دو سال حسب مورد. یک سال یاقامه دعوا کند ظرف  -2

ت یس چک مسئولیظهر نو .س را نداردیونخودش عمل نکند حق مراجعه به ظهر  یف قانونیاز وظا یکیاگر دارنده به 
  دارد. یت حقوقیثبت ندارد فقط مسئول یو اجرا یفر یک

 

 فته س س  یظهر نو

 ( 249ت پرداخت دارد )ید( مسئولیبعد از سررست دارد )یک دوره مسئولیقط در س چک فیس سفته مانند ظهر نویظهر نو

 خودش عمل کند:  یف قانونیاگر دارنده به وظا یعنی

 د یسررس یخ فردایانجام دهد از تار  تأدیهروز اعتراض عدم  10قانون تجارت ظرف  280طبق ماده  -1
 ق.ت(  287و  286) تأدیهاعتراض عدم  یا دو سال از فردایک سال یاقامه دعوا حسب مورد ظرف  -2

 ( یت حقوقید )مسئولت دارنیک مسئولی( فقط چک –سفته  –در هر سه سند )برات ها سیظهر نو

 

 ضامن 

نکه دارنده حق مراجعه به یا یعنیدارد  یت تضامنیق.ت ضامن فقط با مضمون عنه خودش مسئول 249طبق ماده 
 مضمون عنه اش را نداشته باشد حق مراجعه به ضامنش را هم ندارد. 

  274 -287 -286 – 280 .است یت موارد الزامیعاس ر ینومراجعه به ظهر  یمثال برا
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ر ده باشد دارنده حق مراجعه به ظهخودش عمل نکر  یف قانونیده به وظاس باشد و دارنیک نفر ضامن ظهر نویاگر 
 .س را نداردیس و حق مراجعه به ضامن ظهر نوینو

مداخله شخص  –با امضا یسیظهر نو –ا مهریقبول برات با امضا  –ا مهرین تجارت صدور برات با امضا : طبق قانوخالصه
 ضمانت با امضا  –(د در اعتراض نامهیقثالث امضا )

: دربرات به زدمی خید تار یشخص با یتجار  سنادک مورد در ایما در ست )یخ ضمانت: شرط صحت ضمانت نید تار یق
 شد. می حساب رؤیتخ یزد از زمان صدور تار یخ نمی( البته اگر شخص تار رؤیتوعده از 

 م ضامن صادر کننده بوده است. یگویمیضمانت کرده  یاگر معلوم نشود که ضامن دربرات از چه کس 
 شود نمی محسوب ی، ضمانت تجارتضمانتن یباشد ا یگر یک سند دیدر  اگر ضمانت در خود برات نباشد

اصل بر نقل ذمه است و ق.م  698طبق ماده  یم در قالب قانون مدنیاگر ببر شود. )می بمحسو یضمانت مدن
 .(ت مبرا شده است دارنده حق مراجعه به فقط ضامن را داردیاز مسئول یمسئول سند تجار 

 شود که طبق ماده می یبر  یرد ضامن زمانیاگر ضامن بخواهد پرداخت کند مضمون له نگ یدر ضمانت مدن
ن را بدهد در صورت استنکاف یاما در قانون تجارت اگر ضامن د   بدهدا قائم مقام او یق.م به حاکم  273

 ست. یبه رجوع به حاکم و قائم مقام او ن یاز یشود و نمی یضامن بر  ،مضمون له

 !رج از بحثنکته تجارت خا

 رفتهیاز تاجر دادخواست اعسار پذ .آ.د.م 6. ماده تجار را ندارند یالزامات حرفه ا یشوند ولمی کسبه جز تاجر محسوب
 شود جز کسبه جز نمی

 

  یمالهای تیمحکوم یقانون نحوه اجرا 15ماده 

 : اعسار

 آ.د.م(  512رفته است طبق یاز کسبه جز پذ) ینه دادرسیاز هز 

 کسبه جز(  یست حتیرفته نیپذ یچ تاجر یمحکوم به )از ه از پرداخت

 

 ( 249ضمانت )آخر ماده 
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س باشد دارنده یک نفر ضامن ظهر نویاگر  ،ره مضمون عنه خود مسئول است. به طور مثالیاست که در دا یضامن کس
را ندارد و حق س یق.ت( حق مراجعه به ظهر نو 287 286 – 280خودش عمل نکرده باشد )مواد یف قانونیبه وظا

 س هم ندارد. یمراجعه به ضامن ظهر نو

ش یبه امضا یاز ید اثبات کند که ضامن نبوده چون نیاش دارنده امضا کند با یسینکته( اگر برات در وجه حامل ظهرنو
 است. ثالث امضا کند ظهر در ضمانت است و دارنده امضا کند اصل انتقال یبه طور کل یست ولین

اگر  یشود ظهور در ضمانت ولمی مشخص نشود که هبه یضا ساده کند ولرا ام یظهر سند  یثالث ینکته( اگر شخص
 247را امضا کند اصل بر انتقال است  یدارنده سند ظهر سند 

بلکه اگر اعتراض عدم  .ست که اول به مضمون عنه آن رجوع کندین یاز ی( اگر دارنده بخواهد به ضامن رجوع کند ننکته
  .(یذم به عرض -ضم به ذم) دارند یت تضامنین سند دربرابر او مسئولیانجام داد همه مسئول تأدیه

 -----------تواند به او رجوع کند که می یس سند باشد دارنده زمانیضامن ظهر نو ،ک نفریاگر  :مثال

 باشد. می برعهده او یت تضامنیضامن سند را امضا کرده باشد که با صرف امضا مسئول -1
 . به مضمون عنه او رجوع کرده باشد ضامن سند را امضا کرده باشد و دارنده -2
ش عمل کرده باشد حق مراجعه به ضامن و مضمون عنه یف خویضامن سند را امضا کرده باشد و دارنده به وظا -3

 را در عرض هم دارد. 
 یف قانونیپرداخت به وظادارنده ابتدا به مضمون عنه رجوع کرده و در صورت عدم  ،ضامن سند را امضا کرده -4

 ش عمل نموده باشد. یخو

 صحیح است. 3نه یگز 

 : ن جملهیجه دارد ایخودش است سه نتت مضمون عنه یت ضامن مشابه با مسئولیولمسئ

 ت مضمون عنه خودش مسئول است. یضامن در حدود مسئول( 1جه ینت

توانست دربرابر دارنده به آن می که مضمون عنه یراداتیا یمضمون عنه حق دارد تمام ینیضامن تنها به جانش( 2جه ینت
 استفاده کند ضامن هم به آن استناد کند. 

حق  597ه یرو توحد یطبق را .شودمی یاز انحاء ساقط شود ضامن هم بر  ین مضمون عنه به نحو یاگر د   (3جه ینت
که  بر عکس صحبت هایی استو  جالب نیسته یرو توحد ین رایا یعنی)رفته شده یرجوع به ضامن در هر صورت پذ

است که  یه شخصیرو توحد یظور رانرسد ممی به نظر ی( ولستیعنه مسئول نباشد ضامن مسئول ناگر مضمون 
س مسئول نباشد یس باشد و ظهر نویک نفر ضامن ظهر نویم اگر یضامن صادر کننده است چون همانطور که گفت

 ست. یضامن هم مسئول ن
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ه که یرووحدت  یند مطابق رایبگو یعنی .د به آن اشاره کنندیه را بخواهند بایوحدت رو یار  ( در امتحان اگرینکته تست
س چه صادر کننده( اگر در یباشد )چه ضامن ظهر نومی در هر صورت مسئول ن است که ضامنیجواب ما در تست ا

ضامن  یبود موقعس یر ضامن ظهر نوخص ضامن صادر کننده بود مسئول هست. اگنگفتند اگر ش زییچامتحان 
 خودش عمل کرده باشد.  یف قانونیوظابه مسئول است که دارنده 

 

 : میاض دار اعتر  م دو نوعیهمانطور که گفت یاد تجار در اسن

 .آمده بود 237اعتراض نکول در ماده  یایاض نکول که فقط مخصوص برات بود مزااعتر 

نکول ه و نه اعتراض یمحال عل یه نه ورشکستگیقانون تجارت نه فوت محال عل 282طبق ماده  تأدیهاعتراض عدم 
تواند نمی از طرف دارنده یچ نوشته ایت هار قانون تج 295طبق ماده  کندمین ازین یب تأدیهاز اعتراض عدم  .دارند

 یزیچ چیق.ت( پس ه 263ف262، 261مواد شود مگر در خصوص برات مفقود ) تأدیهن اعتراض عدم یگز یجا
 ست. ین تأدیهن اعتراض عدم یگز یجا

 شده است.  تأدیهن اعتراض عدم یگز یعدم پرداخت جا یگواه ،در خصوص چک یوان عالدی 536ه یوحدت رو یطبق را

 

  ( چک دو حالت دارد:ینکته تست

  باشد(تواند می یه هم هرکسیوعده و محال عل یش حال است بسندتجارت است )چک قانون 
  ( ا وعده دارینکه حال باشد یاز ا مه آن بانک است اعیکه محال عل یچک قانون صدور چک )سند 
 تأدیهد اعتراض عدم یست دارنده بایه آن بانک نیکه محال عل ییچک ما اگر چک قانون تجارت باشد البته جا 

 ( پرداخت فقط در قانون صدور چک استعدم  یچون گواهانجام دهد )
 282 – 295—293 – 294 مهم است. د باشدیبا یدر چه موارد در اعتراض 

 

 298 یبرات رجوع

به افت وجه سند و مخارج آن و تفاوت نرخ یدر  یپس از اعتراض برا ،یاست که دارنده برات اصل یبرات یبرات رجوع
 . کندمی صادرها سیرنواز ظه یکیا یعهده برات دهنده 

 :تواند انجام دهدمی را مطالبه کند دو کارنکه وجه سند یا یدارنده برات برا

 رد. یوجه سندش را بگ یق محاکم دادگستر یاز طر برود اقامه دعوا کند  -1

https://t.me/ekhtebar


 

111 
 

گرش ینام د یبرات رجوع دنگویمی نیبه اها سیاز ظهرنو یکیا یصادر کند به عهده برات دهنده  یک براتی -2
 است.گرش برات مجدد یبرات متقابل اسم د

 و برات دهنده ها سیاعتراض نکول گفته ظهرنو یایاستفاده از مزا یبرا 237( ماده ینکته تست

 ا برات دهنده یها سیدر مداخله شخص ثالث جهت قبول برات گفته ظهر نو 239ماده 

 ا برات دهنده یها سیاز ظهر نو یکیمداخله شخص ثالث جهت پرداخت گفته  270ماده 

 س یاز ظهر نو یکیا یگفته برات دهنده  یدر برات رجوع 298ماده 

خ صدور یاول( و تار  براتد آن است )یخ سررسیتفاوت نرخ برات در تار  یتفاوت نرخ منظور از تفاوت نرخ در برات رجوع
 ( 299ماده  77تست ) یبرات رجوع

و نرخ مکان صدور  یبرات اصل تأدیهن نرخ مکان یو تفاوت ببه عهده برات دهنده صادر شود  یعاگر برات رجو 299ماده 
و نرخ  یس صادر شود تفاوت نرخ مکان برات اصلیبه عهده صادر کننده است. اگر برات به عهده ظهر نو یبرات رجوع

 س است. یبه عهده ظهرنو یمکان صدور برات رجوع

ت ق. 300د شود در ماده ید قیحساب با که در صورت یمه شود مواردیضم ید صورت حسابیبا ینکته( دربرات رجوع
 301ق شود ماده ینفر تاجر تصد 2 ید به امضاین صورت حساب بایآمده و ا

 : دیآمی یخال ق. ت در امتحان به صورت جا304ماده 

 مخارج اعتراض تأدیه تأخیرو خسارت  -----------شده از  تأدیهکه اعتراض عدم  یمبلغ اصل تأدیه تأخیرخسارت 
 شود. می حساب ----------از  ینامه و مخارج برات رجوع

 روز اقامه دعوا  –روز اعتراض -1
 روز اعتراض  – روز اقامه دعوا -2
 روز اعتراض  –روزاعتراض -3
 روز اقامه دعوا  -روز اقامه دعوا -4

 ح است.یصحک ینه یگز 

 است.فوق العاده مهم ها متن ماده 319و  317ماده 

  یمرور زمان اسناد تجار  دنگویمیدر تست  319و  318به ماده 

 : ن دو ماده مهمیدر از یسه چ
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 صادر شده باشد.  یور تجار ص   یا برای یه طلب و چک که از طرف تجار راجع به برات، فت یدعاو  -1
افت یم باز هم فرصت در یسال است مطالبه کن 5که  یم به واسطه مرور زمان تجار یرا نتوان یاگر وجه سند تجار  -2

 م. یوجه سند را دار 
 10 یعنیم تا مرور زمان اموال منقول )یسال( مطالبه نکرد 5) یزمان تجار  اگر وجه سند را به واسطه مرور -3

 م.یافت کنیجهت کرده در فاده بالکه به ضرر ما است یم وجه سند را فقط از کسیتوانمی ( باز همسال

چه مرور زمان در بحث  .مرور زمان هنوز هم پابرجاست خالف شرع شناخته شده اما در تست : امروزه مرور زمانتبصره
  .یچه مرور زمان اسناد تجار  یسهامهای حمل و نقل چه مرور زمان در بحث شرکت یمتصد 

مرور زمان اسناد  ندگویمی اقامه دعوا مقرر کرده به آن یاکه قانون تجارت به طور خاص بر  یینکته ( در مرور زمان ها
ن ییمذکور در قانون آهای از مرور زمانها ن مرور زمانیق.ت ا 319و  318ق. ت مثل ماده  274ل ماده مث یتجار 

 ند.هس سابق معموال کوتاه تر یدادرس

 :کندمی ز قطعیسال را دو چ 5مان مرور ز

 ن یاقرار به د یکی

 اقامه دعوا  یگر ید

 ق. ت. 319ساله از زمان اقرار است ماده  5رد استارت مرور زمان ین صورت گیسال اقرار به د   5اگر در ظرف  یعنی

سال  10سال تا  5 یم بعد از انقضایم مطالبه کنیسال نتوان 5را به واسطه مرور زمان  ی( اگر وجه سند تجار ینکته تست
 م. یم وجه سند را مطالبه کنیتوانمی جهت کردهکه بر ضرر ما استفاده بال یاز کسفقط 

ن یک نفر صاحب زمیک نفر صاحب بذر است یکه  ییق. م آمده جا 33بارز استفاده بال جهت در ماده های از مثال یکی
جهت اند از باب استفاده بالتو می نیصاحب زم یول .مال صاحب بذر است (محصول) نیزم در یعیطب محصوالت .است

های هدر تست اگر را یعنین راه است یجهت آخر . استفاده بالدا نکرد(یض را پیاگر مر ) ردیلمثل بگاز صاحب بذر اجرت ا
 ر رایاز دو شرط ز  یکیوجود  318اده ست. قانون تجارت ما براساس میجهت نوجود داشت جواب ما استفاده بال یگر ید

  .ست(یس نیه ظهر نویعل یعنیداند )می یصادر کننده سند تجار  هیمرور زمان اقامه دعوا عل

 باشد.  یسند تجار  ا منشاء صدوریل صادر کننده تاجر باشد شرط دوم شرط او 

ه یکه بخواهد عل یهرزمان اندتو می ست و دارندهیرفته نیه صادر کننده پذیط وجود نداشته باشد مرور زمان علیشران یاگر ا
 صادر کننده اقامه دعوا کند.
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 ه صادر کننده چک یمبدا مرور زمان اقامه دعوا عل

 عدم  یصدور گواه یمهلت قانون یخ انقضایعدم پرداخت با تار  یخ صدور گواهیه بانک باشد تار یاگر محال عل
 ( ماه 4 –روز  45 –روز  15پرداخت )

 یخ انقضایا تار یاست و  تأدیهخ ثبت واخواست عدم یتراز بانک باشد مبدا مرور زمان تار  یه شخصیاگر محال عل 
 280( ماده روز 10) تأدیهثبت اعتراض عدم  یت قانونمهل

 -------------صادر شده باشد  یامور تجار  یا برایراجع به چک از طرف تجار  ی( مرور زمان دعو تست

 خ صدور چک است. یسال از تار  5 یپس از انقضا -1
 نامه عدم پرداخت است. یخ صدور گواهیسال از تار  10 یپس از انقضا -2
 است.  ییب قضاین تعقیخ آخر یسال از تار  10 یپس از انقضا -3
ن واقع ینقدر به دان مدت رسما یکه در اآنعدم پرداخت است مگر  یخ صدور گواهیسال از تار  5 یپس از انقضا -4

 شده باشد. 

 ح است.یصح 4نه یگز 

 باشد؟نمی حیل ناصحیکدام عبارت ذ ی( در خصوص مرور زمان تجار تست

 . چ عنوان نخواهد داشتیسند را به هدارنده حق مطالبه وجه  -1
 دارنده فقط صرفا حق مراجعه به صادر کننده سند را دارد.  -2
در  یت تضامنیرا از بابت اصل استقالل امضائات و مسئول ین سند تجار یتمام مسئولدارنده حق مراجعه به  -3

 خواهد داشت.  یاسناد تجار 
 جهت کرده اند را خواهد داشت. که به ضرر او استفاده بال یکسان دارنده حق مراجعه به -4

 ح است.یصح 4نه یگز 

 باشد؟می ح ینه صحی( کدام گز تست

 همان مرور زمان اموال منقوله است. جهت اقامه دعوا  یمرور زمان اسناد تجار  -1
 ر منقوله است. یمرور زمان اموال غ یدر اسناد تجار  یمرور زمان تجار  -2
زمان شود تنها از صادر کننده وجه  که مشمول مرور یتواند در صورتمی سال است و دارنده 5 یمرور زمان تجار  -3

 د. یسند را مطالبه نما
 باشد. می حیصحر یهمه موارد فوق غ -4

 ح است.یصح 4نه یگز 
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 سفته 

ا ین یقد در موعد معوجه ن یمبلغ کندمی است که به موجب آن امضا کننده تعهد یسند ، سفته سفته تعهد پرداخت است
 ا به صورت حامل پرداخت شود. یا به حواله کرد او ین ی( در وجه شخص مع( )به وعدهرؤیتبه عند المطالبه )

 

 ن سفته و برات یوجوه اشتراک ب

شود )تمام می تیق.ت تمام مقررات راجع به برات از مبحث چهارم تا آخر فصل اول در مورد سفته رعا 309طبق ماده 
  .ست(یمقررات به صورت مطلق در سفته ن

 ...( ........رؤیت، به وعده رؤیتبه حالت داشت ) 4وعده برات که  -1
 برات  یسیظهر نو -2
 حاکم است.  یت تضامنیمسئول یق.ت( در اسناد تجار  249طبق ماده ت )یمسئول -3
 ( 269تا  252مواد ) یدر پرداخت سند تجار  -4
 ( گیربراتفقط مختص  ی)قبول ینه قبول تأدیه( فقط 273تا  270له ثالث )یوجه به وس تأدیه -5
 ( مهلت اقامه دعوا –ف دارنده برات )مثل مهلت اعتراض یحقوق وظا -6
  ین خارجیخود اعتراض و قوان -7

م تابع قانون محل یث طرز تنظیق.م اسناد از ح 969طبق ماده  یبحث قانون خارج یک نکته راجع به اسناد تجار ی
برات تابع قانون مملکت  سال یکط یران صادرشده شرایکه در خارج ا یق. م در مورد بروات 305ند. طبق ماده ا میتنظ

خارج از  مداخله شخص ثالث جهت پرداخت و ... الگو در یضمانت قبول یسیاز ظهر نو یتعهدات ناش یعنیصدور است 
اگر تعهد در خارج صورت گرفته باشد  یول .استعمل آمده است که تعهد در آنجا ب یع قانونعمل آمده باشد تاببران یا

به تواند نمی شده است یران متعهد سند تجار یکه در ا یبرات وجود داشته باشد شخص یط اساسیشرا ،رانیطبق قانون ا
 ند.کست عمل یدرست ن یبوده و طبق قانون خارجها آن یکه مقدم بر تعهد برات یط اساسین بهانه که شرایا

 (راداتیر قابل استناد بودن ایاصل غ)  برات تابع قانون محال صدور یط اساسیشرا 305

  

 موارد افتراق سفته و برات 

 در سفته دو نفر دخالت دارند.  یدر برات معموال سه نفر دخالت دارند ول
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برات مقررات قبول و نکول  در .ستیشرط ن یچگاه قبولیسفته ه در یبرات بعضا شرط شده است ول یدربرات قبول
 شود چون اصال وجود ندارد. نمی تیدر سفته رعا یشود ولمی تیرعا

 .ق.ت 307و  223م مواد یمل صادر کنوجه حام در یتوانمی سفته را یم ولیم در وجه حامل صادر کنیتواننمی برات را

ک یاگر سفته بابت  یست ولین یسفته ذاتا تجار  یاست ول یم معامله ذاتا تجار ق. 2ماده  8طبق بند یت برواتمعامال
 .یتبع یند تجار گویمی توسط تاجر صادر شود به آن یمعامله تجار 

 باشد. می ----------------ب ی( صدور برات و صدور سفته و صدور چک به ترتتست

 ست. ین یمطلقا تجار  –ست ین یمطلقا تجار  –یذاتا تجار  -1
 ست.ین یمطلقا تجار  –ست ین یمطلقا تجار  -یذاتا تجار  -2
 باشد.  یممکن است تجار  –باشد  یممکن است تجار  –یذاتا تجار  -3
 نباشد.  یممکن است تجار  –ست ین یمطلقا تجار  –یذاتا تجار  -4

 ح است.یصحنه سوم یگز 

 

 تفاوت سفته و چک  

در چک صادر کننده دستور  یدر سفته صادر کننده متعهد به پرداخت است )سفته تعهد پرداخت است( ول -1
 دهد ) مانند برات( می پرداخت

 توان اقدام کرد: می قیدر چک اگر چک مشمول قانون صدور چک باشد از سه طر  -2
  یحقوق یاقامه دعوا -1
 ثبت  یاجرا -2
  یفر یک یاقامه دعوا -3

 وجود دارد.  یحقوق یدر سفته فقط اقامه دعوا یول

 

 چک 

  ف نشده است.یبرات در قانون تجارت تعر  یف کرده ولیسفته را تعر  307ف کرده از ماده یق.ت چک را تعر  310ماده 
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 ه بانک یاگر محال عل .ستیه بانک نیا محال علیه بانک است یا محال علی ه دو جور استیدر چک محال عل
این چک  ،خارج کشورهای شعب این بانکدر چه  یرانیاهای بانکدر باشد طبق قانون صدور چک چه 

  است. در حکم اسناد الزم االجراو شود می مشمول قانون صدور چک
 چک وعده دار هم پذیرفته شده ت حال است ولی طبق قانون صدور چکچک سند پرداخ ،طبق قانون تجارت ،

 ق.ت  311است ماده 
 را بپردازد اگر کسی قبل از تاریخ سررسید وجه چک  ،سپس .چک فقط در تاریخ مندرج در آن قابل وصول است

سررسید( وجه سند را بپردازد باید تجاری اگر بخواهند قبل از وعده )مسئول سند  .ستدارنده مسئول ا در مقابل
 احراز کند ولی در زمان سررسید نیازی به بررسی دقیق اینکه شخص دارنده هست یا خیرهویت دارنده را 

 باشد.نمی

 

 ماده سه مکرر ق صدور چک 

  :توان وجه سند را مطالبه کردمی در چک  از چند طریق

 اقامه دعوای تجاری 

. دارنده کندمی تجاری استفادهخواهد از مزایای سند می از طریق اقامه دعوای تجاری یعنی جایی که دارنده سند
ماه از تاریخ صدور چک وجه چک را  4روز یا  45روز یا  15باید به وظایف قانونی خودش عمل کند یعنی حسب مورد 

 .ق.ت 317 و 315مطالبه کند مواد 

  .تق. 287و  286قامه دعوا کند ماده ظرف یک سال یا دو سال حسب مورد ا

در این صورت اگر به وظایف قانونی  کندمی خواهد از مزایای سند تجاری استفادهنمی : دارندهاقامه دعوای حقوقی
 صادر کننده را دارد. به خودش عمل نکند حق مراجعه 

علیه صادر کننده اقدام به تواند می دارنده چک .بانک باشد ،: چنانچه محال علیه چکاقدام از طریق اجرای ثبت
 ق صدور چک  19اجرای ثبت انجام دهد. استثنا ماده 

قانون صدور  13ایی که وعده نداشته باشد و مشمول ماده ه اقدام از طریق کیفری: علی االصول در مورد چک
صدور  19. استثناء ماده ق صدور چک علیه صادر کننده اقامه دعوا کنیم 11توانیم با رعایت ماده می چک نشود

 چک

کیفری قرار گیرد تواند تحت تعقیب می مجازات اسالمیق.  20صی حقوقی باشد طبق ماده اگر صاحب حساب شخ
ق. صدور چک اگر صادر کننده چک اثبات کند که عدم پرداخت متوجه نماینده بعدی یا  29و همچنین طبق ماده 
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ا و کسی که دستور عدم پرداخت داده مسئول است. ب حساب بوده از مسئولیت کیفری مبر مستند به فعل صاح
 محل است. پرداخت داده مجازات صدور چک بال عدمر دستو مجازات کسی که 

و به  زمان هم در حساب شرکت پول بوده در آن .کندمی مثال آقای گودرزی مدیر عامل شرکت است یک چک صادر
 کچخود بی  ید فالنگویمی . بعدایدآمی زکایی جانشین یآقاد و شومی . حاال آقای گودرزی ما اخراجدهدمی نگین

و دادگاه  کندمی رود شکایت کیفریمی . حاال نگینکندمی و دستور عدم پرداخت صادر (صادر کرده )گوینده
 ت بوده دیگر فرده چون در حساب شرککردمی که گودرزی چک صادر بیند زمانیمی خواهد و وقتیمی گودرزی را

با اینکه چکی صادر نکرده بوده و مجازاتش ) او اقامه دعوی شدکاری ندارد که دستور عدم پرداخت داده باید علیه 
 . (مجازات او مجازات صادر کننده چک بال محل است

 تضمین جهت پرداخت محال علیه صادر کننده نام  چک
به جز اعتبار صادر ندارد ) بانک اشخاص عادی

 کننده(
 ندارد بانک اشخاص تایید شده

پرداخت آن را دارد بانک  بانک بانک (تست مهمتضمین  شده )
 کندمی تضمین

 ندارد بانک بانک مسافرتی
 

  ند چک عادی گویمی بانک باشد به آن نق. ت آمده اگر محال علیه آ 310چکی که در ماده 
  (صدور چکماده یک ) در قانون صدور چک آمده بودچک نوع  4این  
   خودش هم قرار است بپردازد کندمی فته است بانک صادرچک تضمین شده شبیه س.  

 

 انواع چک 

  :دو دسته اندبر ها چک

  چک عادی 
 خاص های چک 

تضمینی هم به جز اعتبار صادر  .کنندمی : چکی که اشخاص عهده بانک به حساب جاری خودشان صادرچک عادی
 . چک عادی ق.ت 310. چک ماده کننده وجود ندارد
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 : یک چک تایید شده بند دو ماده یک ق صدور چک خاصهای چک

این چک مانند چک عادی است با این تفاوت که موجودی حساب جاری صادر کننده پس از تایید  :چک تایید شده نکات
 شود. می چک توسط بانک به میزان مبلغ چک در حساب مسدود

 ؟ باشدمی ر کننده مسئول پرداخت چکدر صورت ورشکستگی بانک آیا صاد( سؤال

 دارنده فقط .بانک صادر کننده مسئولیتی در قبال دارنده چک ندارد ،منفی است چون پس از تایید سؤالپاسخ دراین 
منی حاکم است و صادر تواند داخل غرمای بانک شود )البته طبق نظر دکتر ستوده در اسناد تجاری مسئولیت تضامی

صادر کننده چک حتی اگر محال علیه ورشکسته شده باشد مسئول  دلیلی بر سقوط تعهد خودش ندارد پسکننده چک 
  د(.یبخون د ویتضمینی را پرینت بگیر های قانون چکشده است. ) پرداخت چک تضمین

  ن شده بر دو نوع است:یتضم کچ

 چک تضمینی شده بانک ملی 

 چک تضمین شده قانون صدور چک 

ماده  5مشتمل بر  22/4/1337تضمین شده مصوب های : این قسم چک در قانون چکچک تضمین شده بانک ملی
مشتری چک هایی به  یبه بانک ملی ایران اجازه داده شده به تقاضا ،طبق ماده یک این قانوناست. بینی شده  پیش

 د. وجه آن از  طرف بانک تعهد شوتضمین شده صادر و پرداخت های نام چک

  (تضمینیهای ه یک و چهار قانون چکمادچک هست ) ن مجاز به انتشار اینفقط بانک ملی ایرا اوالا.  
  برخالف آنچه در عمل وجود دارد(چک مشتری بانک است نه خود بانک )صادر کننده این ثانیا.  
  از طرف بانک ملی تضمین شده است. ثالثا پرداخت وجه این چک 

صادر کننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین  ،تضمینی شدههای قانون چک 2: طبق ماده تبصره
 شده را منع کند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند.

ماده هم میفهمیم که حجر با جر ورشکستگی )از این ، ح  تضمین شده، فوتهای قانون چک 3ه طبق ماد :تبصره
 آورد. نمی چک خللی وارد هقوق دارندورشکستگی با هم فرق دارند( صادر کننده چک تضمینی شده به ح

طلبکاران صادر کننده نیز حق توصیف وجه این نوع چک را اگر به  ،تضمین شدههای قانون چک 3طبق ماده  :تبصره
این امر حاکی از انتقال محل چک به ند داشت )نخواهدیگری پشت نویسی شده باشد نفع دیگر صادر شده باشد یا به نفع 

 .دارنده دارد(
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اس تلقی جعل اسکن ،تضمین شده بانک ملیهای جعل چک 27/10/1346مورخ  74طبق رای وحدت رویه شماره
در حالیکه اسکناس را بانک  حامل استها ا که این چکزیر شده و جاعل مشمول مقررات جاعل اسکناس است )

 !(کندمی مرکزی چاپ

تعریف مذکور در  ،قانون صدور چک تعریف شدهماده یک  3چک تضمین شده در قانون صدور چک: این چک در بند 
 ست. ضامن پرداخت ا کندمی انک چک صادرچون وقتی ب .ماده یک قانون صدور چک قابل انتقاد است

ف کنیم مگر صادر کننده توانیم متوقنمی تضمین شده راهای پرداخت چک دگویمی ق صدور چک: یکماده  3تبصره 
 دعای جعل بانک صادر کننده نه مشتری فقط ا .ادعای جعل کندن نسبت به آ

 

  :چک مسافرتی

 است.ماده یک ق صدور چک تعریف شده  4چک مسافرتی در بند 

 : نکات

ارقام  .صادر کننده این چک بانک است و محال علیه آن هم بانک است یا شعب بانک یا کارگزاران بانک اوالا  -1
 دندکه بگویوشنمی اعشارباید رند باشد با  1000000شود مثل این می بدون اعشار نوشتهها این چک

134000200 
در موقع  .شودمی نمونه امضای کسی که به نام او چک صادر شده گذاشته ها،در قسمت باال و پایین این چک -2

 به دارنده پرداخت. امضا دارنده یعنی وجه چک دهدمی دارنده چک امضای دیگری در چک انجام ،پرداخت
  .یعنی رسید وجه چک آمده بود، امضای دارنده در چکتست در  است. در واقع یعنی رسید وجه چک.شده 

 چک مسافرتی معموال دارای شرط حواله کرده است و از طریق ظهر نویسی قابل انتقال است. 
ند گویمی کند به اینخط بخورد و دارنده سند، سند را به دیگری منتقل نکته تستی( اگر در سند  تجاری حواله کرد 

در این فرض قطع شود. من گودرزی چک صادر کردم فرد پشتش را  رابطه مسئولین سند تجاری .انتقال طلب مدنی
خانم دارنده ین خانوم مسئولیت تضامنی داریم )برابر ا همه ما دردارنده است. خری امضا کرد داد به بعدی حاال خانوم آ

چون تجاری ندارد مسئولیت کیفری و طلب مدنی است  ،باشد سند تجاری نیستخورده خط اگر حواله کرد  .آخر(
 نیست.

شود که دریافت کننده سپس می ی چک قیدرو  شود ومی سند هزینه الصاقها به این قبیل چک :چک صورت حسابی
که  دهدمی تایید قرارمه را هم مورد از امضا ظهر چک به منظور حصول مبلغ مندرج در آن در واقع صورت یا اسناد ضمی

 سازند( می بزرگهای ایی است که مجتمعهنناسب آم)این خودش یک رسید مناسب است برای صادر کننده چک 
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 چک رسیده و چک نقل به حساب ) چک نقل به حساب تهاتر( 
دهد و به می ارتر معین و معافیت مالیاتی در اختیار مشتری قر مبانک اوراقی با مبلغ ک ،: در این قسم چکچک رسیده

 به این ترتیب دارندهراق موصوف را دریافت داشته است. مبلغ مندرج در هریک از او  کندمی موجب آن بانک تایید
 استفاده کند.  شخصی خود تدریجا از این اوراقهای تواند برای رفع نیازمی

نویسد تا می کلمه پرداخت در حساب راصادر کننده معموال روی چک ها در این قبیل چک :تهاتر(حساب ) چک نقل به
 .از طریق نقل به حساب پرداخت گرددفقط 

 ( 86آزاد  14تست ماده آیند )نمی در امتحان %99د اینها فقط چک هایی که در جدول بود مهم بو
 

  251ماده 
 دارنده سند 

 صادر کننده برات 
 ظهر نویس اول 

 هر نویس دوم ظ
 ظهر نویس سوم 

 میلیون  100
شد دارنده و حق رجوع به ایادی می ظهر نویس سوم. ظهر نویس سوماگر دارنده برود سراغ  بدون بحث ورشکستگی

 قبل را دارد. ما
و 2و 1س شماره صادر کننده ظهر نوی ،فرض مسئله این است که به طور مثال 251: توضیح ماده با بحث ورشکستگی

ن طلبکار است اگر دارنده سند وارد غرمای صادر کننده شود میلیون توما 100دارنده سند  .ورشکست شده اند 3
 شود. می مسئولینی هآید که دارنده سند وارد غرمای هممی آید اما مشکل جایی پیشنمی مشکلی پیش

 3یعنی اگر ظهر نویس شماره شودمی قبلت که رجوع به ماهمانطور که قبال گفته بودیم قاعده دراسناد تجاری آن اس
ت هرکسی که به دارنده سند تجاری مبلغی ق. 251نماید حق مراجعه به ایادی ما قبل را دارد اما در ماده اخت پرد

میلیون  100اگر دارنده برات  :به عنوان مثال .قبل رجوع نمایدر تصفیه او حق ندارد به ایادی ما مدیپرداخت کرده باشد 
میلیون  30ها ویس سوم وارد شود و از هرکدام آنوم و ظهر نصادر کننده ظهر نویس اول ظهر نویس درمای تومانی در غ  

حالت ورشکستگی  استثنا است وحق مراجعه به ایادی ما قبل را ندارند چون اینجا ها تومان دریافت نماید ظهر نویس
 است. 
قبل را ندارند چیست؟ این است که اگر قرار باشد ورشکستگانی که در  علت وضع این قاعده که حق رجوع به ماعلت: 

وصول کنند دراین مورد هم بتوانند به  تو متفرعات آن را از مسئول قبلی برا تورشکستگی بتوانند وجه براصورت عدم 
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یگر از ناحیه به دمرت –یک مرتبه از طرف دارنده برات  شود:نمی مرتبه محاسبه 2. یک بدهی ایادی ما قبل رجوع کنند
 .مدیر تصفیه فرد ورشکسته

سهیم غرمایی گرفته باشد غرما شده و بابت یک سند یک بار  دارنده سند وارد .توان کردنمی بار پرداختبابت یک سند دو
به ایادی ما قبل رجوع کند چون ایادی ما قبل تنها توان  (سند تجاریتواند بابت همان طلب )نمی س سومظهر نوی

 پرداخت یک سهم غرمایی را داشته اند که آن را به دارنده سند پرداخته اند. 
 ظهر –رمای صادر کننده ظهر نویس اولمیلیون تومان است وارد غ   100دارنده سند که سند  او  251فرض دوم ماده 

ون اضافه یلیم 20ه( دارند. مشار الیه )گیردمی میلیون سهم غرمایی 30ها و از آن شودمی نویس دوم و ظهر نویس سوم
یعنی . در مثال ما ع به ایادی ما قبل را داردواضافی را باید به کسی بدهد که در حالت عادی حق رج ونیلیم 20گرفته 

 .(88تست آزاد) 3شماره ظهر نویس 
 

 ورشکستگی 
 ق.ت  575+ 412

 ماده  66= قانون تصفیه و آیین نامه اش  العاده مهم استن فوق این قانو
 

 ورشکستگی و اعسار 
تنها تاجری که  .شودنمی اعسار پذیرفته . از تجار دادخواستورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت تجاری است

طبق آ.د.م آن هم اعسار از هزینه دادرسی ) 512. ماده شود کسبه جزء استمی ازش دادخواست اعسار پذیرفته
 از تاجر و اشخاص حقوقی اعسار پذیرفته (1394مالی مصوب تیر های قانون نحوه اجرای محکومیت 15ماده 
 از پرداخت محکوم به است. اعسار شود منظور از اعسار در اینجا نمی

 
 ورشکستگیو تفاوت اعسار 

مثال اگر یک نفر ورشکست شود و باشد. می در برابر همه قابل استنادو  حکم ورشکستگی مطلق است -1
 همه قابل استفاده هست.علیه او اقامه دعوا شود این شخص حکم ورشکستگی بگیرد این حکم در برابر 

 .کندمی شخص به حکم ورشکستگی اش استنادند کاهد اقامه دعوا اگر یک نفر دیگر علیه آن بخو  ،سپس
پس اگر حسن علیه حسین اقامه دعوا کند  .حکم اعسار نسبی است در برابر همه قابل استناد نیست

در برابر حسن قابل استناد است و اگر مجددا رضا علیه حسین  حسین حکم اعسار بگیرد این حکم فقط
حکم اعسار همیشه  .لی شود(چون ممکنه یهو یارو م  ن باید دوباره برود اعسار بدهد )اقامه دعوا کند حسی

 تواند حضوری یا غیابی باشد.می کستگینسبت به خواهان حضوری است ولی حکم ورش
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آ.د.م دادخواست  512 شود ولی از کسبه جزو طبق مادهنمی از غیر تاجر دادخواست ورشکستگی پذیرفته -2
 شود. می اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته

شود اما نمی شسؤالعسر نسبت به : حکم اعسار باعث از بین رفتن اختیار م  این تفاوت خیلی مهم است -3
 شود تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع شود.می ق.ت موجب 418حکم ورشکستگی طبق ماده 

تواند به اعسار مورث نمی عسر بمیرد ورثه اوشود یعنی اگر شخص م  می حکم اعسار در حال حیات اجرا -4
ند و اعسارشان را د مگر اینکه خود ورثه مدعی اعسار باشپرداخت بدهی را با خلل  مواجه کناستناد کنند و 
 هم ثابت کنند.

ق.ت در خصوص تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک  412ولی حکم ورشکستگی طبق ماده 
 شود.می سال بعد از مرگ او نیز صادر

. دعوای ورشکستگی قابلیت طرح در شورای حل اختالف را شکستگی قابل ارجاع به داوری نیست( دعوای ور نکته
 ندارد. 

 

 آ.د.م  496

 حل اختالف بند پ های شورا 10ماده 

 ،حکم ورشکستگی ست صدورخوااز در بعد  شود.می ادی تاجر حرکت کرده به سوی توقف، متوقففعالیت ع :تاجر
یم سراغ فروش وارفاقی اگر نشد میر . در صدور حکم ورشکستگی قرار داو رسیدگی به درخواست صدور حکم ورشکستگی 

در این ورشکستگی  رد.یصورت پذ اعاده اعتبارو داد ارفاقی و فروش و تقسیم اموال در طول همند( )قرار و تقسیم اموال 
 شود.می مرحله تمام

 

 تاریخ توقف  :توقف

توقف یه امر مادی  .م از اینکه این دین تجاری باشد یا مدنیین پرداخت نشده اعتاریخ توقف یعنی سررسید نخستین د  
باید توقف خودش را به شود ظرف سه روز از تاریخ وقفه می وقتی تاجر متوقف .است ولی ورشکستگی یه امر حقوقی است

د طبق ناگر این کار را انجام نده .به محکمه تحویل دهندرا ( اعالم کند کلیه دفاتر تجاری اش )حتی دفتر کپیهمحکمه 
 ورشکستگی به تقصیر اعالم شود. ق.ت ممکن است 542 2بند ماده 

 کسری از معامالت تاجر باطل است )چون اصل صحت معامالت ت یق. 423د از تاریخ توقف طبق ماده بع
 پس معامله باطل باید تصریح شود.  است(

https://t.me/ekhtebar


 

123 
 

  تأدیه تأخیرخسارت  ،تاجرهای دیوان عالی کشور از تاریخ توقف به بدهی 155طبق رای وحدت رویه شماره 
اگر طلب  ."به جهت هم سطح شدن طلب طلبکاراناست "تست بوده  یکدر پاسخ ه کعلت آن  گیردمین تعلق

ار کطلبمیلیون  200که  یدو میلیون، اگر قرار باشد که همه به فردی گر ید میلیون باشد 200یکی از طلبکاران 
 رسد. نمی یزیچاساسا صورت گیرد به بقیه  تأدیه تأخیربوده خسارت 

  به جا شود ممکن است این جا به جایی به نفع بعضی طلبکاران باشد یا به ضرر بعضی اگر تاریخ توقف جا
قبل از عقد  اگر تاریخ توقف تاجر .وض گرفته استع  خانه ای از تاجر به صورت صلح بال مثال حسن  .ناطلبکار 

 .معامله صحیح استیخ توقف بعد از عقد صلح باشد ل است اگر تار صلح باشد معامله باط
 یم ورشکست کسی گویمی ورشکستگی فی. در تعر تاریخ توقف شرط الزم برای ورشکستگی است نه شرط کافی

 است که از پرداخت دیونش عاجز باشد. 
  یدگی( وقتی دادگاهی به پرونده ای رستست تست بودهاغ دادرس است )تاریخ توقف استثنائی برقاعده فر 

اگر کسی دعوای تجدید نظر  ،پس .تواند رسیدگی کندنمی ن دادگاه عددا دیگرآ کندمی و حکم صادر کندمی
ق.ت حکم توقف و  536آ.د.م( اما طبق ماده  7ماده دعوا با دادگاه تجدید نظر است ) اقامه کند رسیدگی به این

 واسه همین کندمی . اگر اعتراضی رخ دهد همان دادگاه بدوی رسیدگیکستگی قابل اعتراض استورش
م و دادگاه بدوی حکم صادر کند و آن اقامه دعوا کناستثناء برقاعده فراغ دادرسی است. اگر من علیه  دنگویمی

 اینجا استثناء است.در ولی  .روم تجدید نظرمی نسبت به این حکم اعتراض دارم وایشان بگوید من 

 

 خواست صدور ورشکستگی در 

شود اولیش خود تاجر است اگر تاجر به این می چند نفر اعالمق.ت حکم ورشکستگی به درخواست  415( طبق اول
یعنی برود بگوید من متوفقم  .یر اعالم شودممکن است ورشکسته به تقص 542د دو وظیفه اش عمل نکند طبق بن

 . مدر خواست صدور حکم ورشکستگی دار 

 یک نفر هم .طلبکاران آقایک و یا چند نفر از  کندمی دوم( نفر بعدی که در خواست صدور حکم ورشکستگی
 تواند در خواست ورشکستگی کند. می

 .ست ورشکستگی کند مدعی العموم استتواند درخوامی سوم( نفر بعدی که

یعنی موعد باشد. نفع کسی است که هنوز طلبکار نشده  ذیه کاند د گفته یاتاس یول( که قانون تجارت نگفته چهارم
 شود.می همین روند ادامه دهد طلبکارسررسید او نرسیده ولی اگر تاجر به 

شود می شکستهور  م اگر داردگویمیحاال من  .داد پیمانکاری بستم نه من کار کردم نه تو پول دادیمن با توجه قرار 
 .نغع هستم م من ذیشومی من بعدا بدبخت
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 .دادگاه صالح دادگاه بدوی محل اقامت تاجر ورشکسته است 
  در شورای حل اختالف ندارد.دعوای ورشکستگی قابلیت طرح 
  آ.د.م 496دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست 
 با اجازه عقد  ق.ت مدیر تصفیه 459و  458دهد  مهتواند دعاوی ورشکسته را به صلح خاتمی مدیر تصفیه

 ناظر تعیینتاجر و اگر اداره تصفیه بود دیگر اجازه عقد تاجر الزم نیست چون با اداره تصفیه دیگر عضو 
 شود.نمی

 صلح راجع به عقد منقول دو نکته دارد.  
 یکی تصدیق محکمه نیاز است.  
 صلح دیگر الزم االجرا نیست تا محکمه تعیین تکلیف کند. اگر ورشکسته اعتراض کند به صلح ، 

 

 نکات صدور حکم ورشکستگی 

 خ داریم یدو تار 

  تاریخ توقف 
  تاریخ ورشکستگی 

اگر تاریخ توقف را معین  .شود باید در حکم خودش تاریخ توقف را معین کندمی صادروقتی حکم ورشکستگی  -1
  .شودمی تاریخ توقف ،تاریخ صدور حکم ورشکستگی نکرد

اداره تصفیه  ،اگر در محل .ناظر تعیین کند ، باید یک نفر به عنوان عضومحکمه در حکم ورشکستگی خودش -2
ماده  .شودنمی و دیگر عضو ناظر تعییندهد می اره تصفیه محل ارجاعبه ادداشته باشیم دادگاه امر تصفیه را 

 یک قانون اداره تصفیه 
پس تعیین ، باید یک مدیر تصفیه تعیین کند )روز پس از صدور حکم 5ظرف در دادگاه ضمن حکم یا منتهی  -3

  .مدیر تصفیه در حکم ورشکستگی الزامی نیست(

ها روز مدیر تصفیه وقتی همه کار  5ز صدور حکم بیاید مهر وموم کند ولی بعد ا( چون عضو ناظر باید همان هنگام توجیه
 آید.می انجام شده

 در بحث ورشکستگی بعضی مواقع  نظارت عضو ناظر

 اطالعی 
  یاصرار 

  .توانند به عنوان مدیر تصفیه تعیین شوندنمی انتاجر  ،طبق آیین نامه راجع به ورشکستگی طلبکاران -4
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ولی  د با مدیران باشدیز مورد ورشکستگی( امر تصفیه باغیر اسهامی اگر شرکت منحل شود ) هایت( در شرکتبصره
است یا ورشکسته یا مدت منقضی  هرشرکتی که منحل) اگر شرکت ورشکسته شود تابع مقررات ورشکستگی است.

 .( ....یا

مت نباشد باید امر تصفیه را به نکته تستی( اگر دادگاه مدیر تصفیه تعیین کند ولی مدیر تصفیه حاضر به قبول س  
  ند.کواگذار  محلی هتصفیی هادار 

 اصالحی  الیحه 275ماده 

 است  هدادگاهی است که عضو ناظر را به این سمت انتخاب کرد ،مرجع شکایت از تصمیمات عضو ناظر -5

  .مرجع شکایت از تصمیمات مدیر تصفیه عضو ناظر است

قانون اداره  5 ( مادهتصمیمات اداره تصفیه دادگاه است. )دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی مرجع شکایت از
  .تصفیه امور ورشکستگی

)تست یعنی قبل از قطعیت قابل اجرا است  .شودمی حکم ورشکستگی به طور موقت اجراق.  417طبق ماده  -6
قابل تجدید نظر باشد یا  ه ممکن استکشود می حکمی صادراست که که  یبوده( یعنی روند دادرسی به نوع

 شد حکم قطعیت پیدا گذشت یا از حکم تجدید نظر خواهی وقتی مهلت تجدید نظر .قابل واخواهی یا هردو
  .در این صورت از طریق اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرا دارد .کندمی

 آ.د.م 158تصرف عدوانی  –تجارت  417حکم ورشکستگی  .آیدمی است که قبل از قطعیت حکم به اجرا در دو استثنا

 الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ اوحکم ورشکستگی تاجری که حین  ،طبق قانون تجارت -7
  .توانیم صادر کنیممی

 در مبحثد )آیمی تصفیه امور متوفی بازرگان تابع قانون قانون تجارت به عمل ،ق امور حسبی 274طبق ماده 
 امور حسبی  274 ق.ت 412ورشکستگی( 

 اجری باشم که بمیرم فرقی ندارد )هر دو در زمره قانون ورشکستگی قرارچه من تاجر ورشکسته ای باشم چه ت
  .(گیردمی

 

 انواع ورشکستگی

  نوع است: 4
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 549و541تکب هیچ یک از موارد مر  و 412ین شده د   تأدیهه متوقف از تاجری است ک ورشکستگی عادی: -1
 دهند.می سؤالعین متن ماده  دماده را باید حفظ باشی 3این است. نشده 

 شود.نمی ورشکسته عادی مجرم محسوب

 ورشکسته به تقصیر امکانی اسم دیگریش اختیاری: -2

 .باشد .ت شدهق 542تکب یکی از بندهای ماده و مر  412دین شده  تأدیهتاجری که متوقف از 
ن ورشکسته به تقصیر اعالم ر اعالم کند، اگر محکمه آمحکمه ممکن است چنین تاجری را ورشکسته به تقصی

 ق.م.ا( 671) سال حبس است. 2ه تاما 6شود و مجازاتش می کند مجرم محسوب
 .(است قاضیص یبنا به تشخدیگر مجرم هستم ه کنیا)اگر به قاضی ثابت نشد که ورشکسته به تقصیر نیستم 

541 -542-549 
  کدام عبارت صحیح است؟ تست:

 م.من تاجرم که ورشکسته نیستم فقط دفاترم را گم کرده ا -1
 تاجری دفاتر خود را ناقص تنظیم کرده باشد به تقصیر الزامی است. -2
 شود.می مفقود کرده باشد ورشکسته به تقلب اعالم تاجری دفاتر خود را -3
 )باید شود.می بی ترتیب تنظیم کرده باشد ورشکسته به تقصیر اعالمتاجری که دفاتر خود را ناقص و  -4

  ورشکسته( و متن ماده گفته تاجرورشکسته نیست ها ون در این گزینهگفت تاجر ورشکسته نه تاجر چمی
ناقص و بی ترتیب تنظیم کردن دفتر  مفقود کردن دفتر تجاری، داشتن یا نداشتن دفتر تجاری، نکته تست:

 ح است.یصح 4نه یگز  .دلیل ورشکستگی نیست، تجاری
 ق.ت توقف از پرداخت دیون است.412دلیل ورشکستگی طبق ماده 

گم کنم  )من اگر ورشکسته شوم دفترم را .کندمی نوع ورشکستگی را مشخص شده، گفته ترولی موارد پیش
 .ورشکسته به تقصیرم(

 تقصیر الزامی ندارد.دفتر تجاری هیچ ربطی به ورشکسته به  نکته تستی ریز:
 دفتر 
  ورشکسته به تقصر امکانی 
 تقلب 

 ورشکسته به تقصیر الزامی اسم دیگرش اجباری: -3

ق.ت شده محکمه مکلف است .چنین تاجری را 541دین شده و مرتکب یکی از بندهای ماده  تأدیهتاجری که متوقف از 
 سال حبس است. 2ماده تا6جازاتش ورشکسته به تقصیر اعالم کند. چنین ورشکسته ای مجرم است و م
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 ورشکسته به تقلب -4

.ا و ق. م 670ق.ت شده چنین تاجری مجرم است طبق ماده 549دین شده و مرتکب ماده  تأدیهتاجری که متوقف از 
 .(5)درجه سال حبس است  5تا  1مجازاتش 

ار توقیف در حکم ورشکستگی قر ق.ت( محکمه 414و413نکته: اگر تاجری به وظایف قانونی خودش عمل نکند موارد )
 .ق.ت(435)ماده  کندمی تاجر را هم صادر

 :شودمی مورد صادرنکته: قرار توقیف تاجر در سه 

 ق.ت435ماده  -1

 ق.اداره تصفیه 21ماده  -2

 .(کندمی خواهند مهر و موم کنند و ممانعتمی )مثالجلوگیری کند از عملیات تصفیه ق.ت تاجر متوقف 436ماده  -3

 شود؟می چه موقعی صادر تستی: تست بوده قرار توقیف تاجر تهنک

 محکمه صالح بداند -1

 اداره تصفیه تقاضا کند -2

 ق.اداره تصفیه 21تجارت  435

 قانون اداره تصفیه  21نکته ماده 

تصفیه بخواهد تاجر تواند تاجر را توقیف کند ولی اگر اداره نمی تواند اقدام به جلب کند ولی رأسامی اداره تصفیه رأسا
جلب در خواست  کتاب فرحناکیان رأسا اقدام به 525ص های تست توقیف شود این امر باید از دادگاه تقاضا نماید.

 مهم است. توقیف تاجر از دادگاه

 است.تست بوده ه در کید( آمی رد )قبل از قطعیت به اجرا درئیه ندانکته: حکم ورشکستگی نیاز به صدور اجرا

 تواند قید شود.می امر به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته در حکم ی باید بیاد؟در حکم ورشکستگی دیگر نکته: 

 .ن هم قابل اعتراض بود(ریخ توقیف که آق.ت )مثل تا 536نکته: حکم ورشکستگی قابل اعتراض است 

در تمام  تاجر ورشکسته از مداخله نه از تاریخ قطعیت( ،ورشکستگی )نه از تاریخ ابالغ حکمنکته: از تاریخ صدور حکم 
حتی چیزهایی که ممکن است در مدت ورشکستگی عایدش شود )مثال یک مالی بهش  .امور مالی اش ممنوع است

 .(نده شود مثال جایزه بانک را ببردارث برسد یا در یک مسابقه بر 
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 ق.م1207تبصره: تاجر ورشکسته محجور نیست 

حجر تاجر سوظنی  دنگویمیدر بحث حقوق تجارت  .در امور مالی اش ممنوع استق.ت تاجر از مداخله  418طبق ماده 
 اختیار تصرف در اموالش را ندارد.به خاطر حمایت از طلبکاران ولی است یعنی تاجر اهلیت دارد 

مدیر هر کس هر دعوایی اعم از منقول و غیر منقول داشته باشد باید به طرفیت  ،: از تاریخ صدور حکم ورشکستگینکته
بت و اجرای احکام نیز باید از طریق هند. موارد اجرایی اعم از اجرای ثتصفیه اقامه کند یا به طرفیت مدیر تصفیه ادامه د

 419-418 مدیر تصفیه ادامه پیدا کند.

بت به نس یفیفات مقتضلبات موجل( بارعایت تخ)نه مطا قروض موجل تاجر ،نکته: از تاریخ صدور حکم ورشکستگی
 است. تست بودهن امر در یشود. امی قروض حال تبدیلمدت به 

ورشکسته است و حق دارد به جای تاجر ورشکسته از حقوق و  قائم مقام قانونی تاجر 419نکته: مدیر تصفیه طبق ماده
)بعضی مواقع خود تاجر ورشکسته حقی ندارد اما به جهت حفظ حقوق طلبکاران مدیر تصفیه  اختیارات تاجراستفاده کند.

  شود(می ذیحق شناخته

 

 )فوق العاده مهم( قرار داد ارفاقی

 .(است مدهکه در قانون بیمه آ قرار داد ارفاقی یک عقد معین است )در قانون مدنی هم نیامده مثل عقد بیمه

 (قراردادجمعی کار -2قرار داد ارفاقی -1ارفاقی یک عقد جمعی است )عقد جمعی در مدنی  قرار داد

 .ستها براصل نسبی بودن قرار داد استثناءقرارداد ارفاقی 

 

 طرفین قرارداد ارفاقی 

  یکی تاجر ورشکسته 
  ها یکی طلبکار 

ارفاقی باید  داد. فقط عضو ناظر برای تصدیق قرار عضو ناظر( طرفین قرار داد ارافاقی نیستند ،مدیر تصفیه، اداره تصفیه)
 است.به محکمه راپورت یا گزارش بدهد. جایی که عضو ناظر نیست اداره تصفیه 

  .شود منعقد کردنمی ارفاقی با هر تاجری ورشکسته قرار داد

 شود منعقد کرد. نمی داد ارفاقیبا هر طلبکاری هم قرار 
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  ه گفتیم بر چهار نوع است:تاجر ورشکست

 ورشکسته عادی  -1
 ورشکسته به تقصیر امکانی  -2
 ورشکسته به تقصیر الزامی  -3
 ورشکسته به تقلب  -4

توانیم منعقد کنیم ولی با ورشکسته به می ( قرار داد ارفاقیامکانی –الزامی شکسته عادی و ورشکسته به تقصیر )با ور 
 .انعقاد قرارداد ارفاقی ممنوع استتقلب 

 :توانند انجام دهندمی دو کارها طلبکار .به تقصیر یا تقلب( اگر تاجری تحت تعقیب باشد به ورشکسته تبصره

 بیندازند تا تعیین تکلیف شود یا  تأخیرانعقاد قرار داد را به  -1
داد ارفاقی . قرار اگر منعقد بکنند تاجر محکوم شود به ورشکستگی به تقصیر .کننددو قرار داد ارفاقی را منعقد  -2

به تقلب محکوم شود قرارداد ارفاقی باطل است )بند یک ماده ورشکستگی کماکان صحیح است ولی اگر به 
  .(ق.ت 492

ر اگ .میقرار داد ارفاقی ببند یتوانیم باه و می و اشکال ندارد میگویمیورشکسته به تقصیر محکوم شده  در تست اگر گفت
 .قرارداد ارفاقی ببندیم یو  توانیم بانمی یمگویمی ،گفت ورشکسته به تقلب محکوم شده

شود قرارداد ارفاقی بست که طلبش تشخیص می با طلبکاری .توان بستنمی داد ارفاقیتبصره( با هر طلبکاری هم قرار 
 است.و تصدیق شده یا طلبش موقتا قبول شده 

 .467 ه است تصدیق طلب با عضو ناظر استنکته تبصره باالیی( تشخصی طلب با مدیر تصفی

 .468ف شود حل این اختالف با دادگاه است اگر بین مدیر تصفیه و عضو ناظر اختال

)نه مدیر تصفیه( )نه اداره تصفیه( )نه عضو  مت بشناسدگاه او را به آن س  ( طلبکار موقت طلبکاری است که داد نکته
  د.یاتش را بخوانکق .ت با همه ن 470ناظر( 

 : تواند انجام دهدمی کارتعقیب جزایی قرار گیرد محکمه دو تخت اگر طلبی 

 اندازدیب تأخیرقرارداد ارفاقی را به  -1
 نیندازد  تأخیرداد ارفاقی را به قرار  -2

توان صاحب چنین طلبی را به عنوان طلبکار موقت نمی نیانداخت تأخیرداد ارفاقی را به مه قرار کولی اگر مح
 .471بشناسد 
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 یا طلبکار نیست و طلبکار است روز فرصت دارد بررسی کند که آیا شخص 15اگر طلبی مورد اختالف واقع نشود محکمه 
 .ق. ت 69نیندازد ماده  تأخیرا به بیندازد ی تأخیرداد ارفاقی را به تواند قرار می

رش ه محکمه بدهد و محکمه بعد از گزاگزارشی ب به توافق رسیدند عضو ناظر بایدبعد از اینکه طرفین قرارداد ارفاقی 
 عضو ناظر قرار داد ارفاقی را تصدیق کند. 

  :ارفاقی دو اکثری ناظر است انعقاد قرار داددر 

 ها اکثریت نصف+ یک طلبکار  -
ص و تصدیق شده یا موقتا قبول مطالبات تشخی 4/3( )480)ماده  4/3با داشتن الاقل سه ربع از مطالبات -

 ( شده

 ،نتیجه .نیامده اندها ها آمده اند اکثریت. یعنی طلبکار حاضر نباشد وجود نداشته باشدها ( اگر یکی از این اکثریتتبصره
شان دطلبکارانی که خوشود )می برای یک هفته بعد داده قرار انعقاد مجلس ثانی .ماندمی حاصل از قرارداد ارفاقی معلق

یا وکیلشان در مجلس اول حضور داشتند نیازی نیست در مجلس دوم حضور پیدا کنند مگر اینکه بخواهند در 
  .(تصمیمشان تغییری دهند

 

 داد ارفاقی نسبت به سه دسته اثر دارد:قرار 

تجاری که قبال تحویل داده  شود و تمام دفاترمی جر مالی خارجتاجر ورشکسته از ح   .اجر ورشکسته استتخود  ،نفر اول
ست به اجرای قرار گرداند و تاجر ورشکسته مکلف ا ( و صورت حساب اموالش را و خود اموالش را بهش برمی413بود )

  (دادارفاقی

  اند: شوند سه دستهمی طلبکاران تاجر ،ارفاقی ن در انعقاد قرار دادانسبت به طلبکار  ،نفر دوم

وقتی  اما کندمین چیزی دریافت رمااکثریت از سهم غ   دنگویمی ارفاقی )اکثریت( در تست دادافقین قرار ( مو دسته اول
 .شود ان موافق تصفیهاول باید با طلبکار  تاجر شروع به کار کردن کرد

 ها وقتی قرار داد ارفاقی منعقدارفاقی )یا اقلیت در تست( اثر قرارداد ارفاقی نسبت به این دسته دوم( مخالفین قرار داد
ا اکثریت تصفیه اثر دیگرش این است که وقتی تاجر شروع به کار کرده اول باید ب .گیرندمی شود اقلیت سهم غرماییمی

  .سراغ بقیه دیحساب شود بعد بیا

شود که بروند که داخل اکثریت یا بیایند می روز فرصت داده10متنع یا دودل به این طلبکاران ( طلبکاران مدسته سوم
  .رود در اقلیتمی گذشته و هیچی نگفت روز 10اگر  .داخل اقلیت

https://t.me/ekhtebar


 

131 
 

 وحضور عض داد ارفاقی قطعی شده مدیر تصفیه باکه حکم محکمه راجع به تصدیق قرار ، همین ارگان تصفیه ،نفر سوم
ناد و دفاتر تجاری را اس ر اختالفی نباشد مدیر تصفیه کلیهاگ .کندمی ناظر و تاجر ورشکسته صورت حسابی را تنظیم

 .گیردمی رسید یو از و  کندمی به اقلیت دهد به تاجر ورشکسته تقدیم نوشته جات و دارایی تاجر را به استثناء سهمی که
تصفیه انجام داده عضو ناظر از کارهایی که مدیر  .کندمی د ماموریتش خاتمه پیداوقتی مدیر تصفیه سهم اقلیت را دا

 .کندمی و ماموریت عضو ناظر هم خاتمه پیدا کندمی هیصورت مجلسی ته

داد ارفاقی پذیرفته شده نیست مگر در ارفاقی منعقد شود دعوا )در مدنی بطالن نداریم( بطالنی نیست. قرار  دادوقتی قرار 
   :دو مورد

 ق.ت  492تاجر محکوم به ورشکسته به تقلب شود  -1

شود در میزان دارایی و قروض حیله ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد می داد ارفاقی معلومبعد از تصدیق قرار 
  490و  2بند  492نشده 

داد دروغ گفتند قرار یون طلبکارم همه میل 100آقا گل دروغ گفت من  .میلیارد طلبکارم 400من روزی گفتم از حافظ 
فهمند که قدر می بعدا .نیون بوده اون آقا گل هم یک میلیومیل4چون طلب حافظ  است. ارفاقی هم منعقد شده

 . وده پس قرار داد ارفاقی باطل استمطالبات نب 4/3+ یک وجود داشته ولی نصف حقیقی قلمداد نشده.

 

 ر بطالن قرارداد ارفاقی اث

 تعیین همدیر تصفیه و عضو ناظر ماموریتشان خاتمه پیدا کرده دوبار ) شوندمی تصفیه و عضو ناظر تعین مدیر -1
  .شود(می

 .شودمی خود به خود ملغیها ضامنی داشته باشد ضمانت ضامنداد ارفاقی اگر قرار  -2
 . کندمی جر مالی پیداتاجر مجددا ح   -3
ارفاقی اصل بر صحت  داد ارفاقی تا زمان بطالن قرار دادقرار ام داده باشد از زمان تصدیق معامالتی انج راگ -4

 است.معامالتش است مگر اینکه ثابت شود معامله صوری بوده 
 . (شدمی شان کسرغرمایباز مبلغی دریافت کرده باشد از سهم ارفاقی چیزی گرفته باشد ) اگر طلبکاران قرار داد -5

 

 ارفاقی  دادفسخ قرار 

نمی گوییم ) 494د ارفاقی ممکن است فسخ شود دافاقی عمل نکند قرار داد ار الزم است اگر تاجر به مفاد قرار  یک عقد
  .م ممکن است فسخ شود(یگویمیشود می فسخ
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 داد ارفاقی نکات فسخ قرار 

 د ان مخیر بین دو چیز انارفاقی دارای ضامن باشد طلبکار  داداگر قرار  -1
 نند.کرجوع ها به ضامنا یقرارداد ارفاقی را فسخ کنند 

 است.فسخ  داشته باشد فقط یک راه وجود داردپس اگر قرار داد ارفاقی ضامن ن

 .تق. 497همانند بطالن( ماده شوند )می صفیه و عضو ناظر تعیینشود مجددا مدیر تمی داد ارفاقی فسخوقتی قرار 

داد ارفاقی خصوص شرکای ضامن( قرار مختلط )در های بی و همچنین در شرکتتضامنی و نسهای در شرکت -2
  506( استتست بوده  هابار عقد کنیم یا با شرکای ضامن )توانیم با خود شرکت منمی را

 خودشان تاجر باشند. مانی قرار داد ارفاقی را با شرکا ببندیم که شرکاالبته ز

 شرکت کفاف ندهد طلبکاران حق مراجعه  ی( اگر دارایتضامنی، نسبی، مختلط )شرکای ضامنهای در شرکت
اگر با شریکی قرارداد  ن مسئولیت تضامنی است ولی استثنامسئولیت شرکا در برابر طلبکارا .به شرکا را دارند

ه کشرکت نداشت و این شرکت به من رفتم ثال م. 506سئولیت ضمانتی مبرا است مخصوصی منعقد شود از م
و شرکا میفروشم  روم سراغمی .داشتم که مسئولیت آن تضامنی استرا رکا حق مراجعه به شمن  .دهدرا ببدهی 
 داداگر با من قرار  م.اموالش را بفروش لی اگر با یک شریک قرارداد ارفاقی منعقد شود نمیتوانمم و ر یگمی طلبمو

 506 -ق.ت 124ارفاقی بستی حق نداری بروی اموالم را بفروشی 
 ارفاقی ببند  بیا قرار داد 
  یا اموالم را بیا بفروش 

شخصی های توانیم منعقد کنیم اما در شرکتمی سرمایه ای قرارداد ارفاقی را فقط با شرکتهای نکته تستی( در شرکت
 ( توان قرارداد ارفاقی منعقد کرد )نکته قبلیمی با شرکای ضامن هم

شرکت پابرجاست. وقتی با شرکتی  خصیت حقوقیالحی تا پایان ختم علیات تصفیه شاصی هالیح 208طبق ماده 
 . است شود یعنی شرکت هنوز شخصیت حقوقی دارد چون هنوز تصفیه نشدهمی قرارداد ارفاقی منعقد

توانند وکیل بگیرند می هندتوانند تجارت تاجر را خودشان انجام دهند. اگر بخواهند این کار را انجام دمی طلبکاران :نکته
  .دهنده خود مدیر تصفیه این اختیار را یا عامل مخصوص بگیرند یا ب

 27ق.ت ولی طبق ماده  507کار تاجر با خود طلبکاران است  ادامهنکته تستی( طبق قانون تجارت تصمیم گیری برای 
  است. دقیقا تست بودهه کتصفیه است ی هقانون اداره تصفیه پیشنهادش با طلبکاران است و تصمیم گیری با ادار 
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 485قرارداد ارفاقی اعتراض به 

اعتراض باید موجه  .داد ارفاقی را هم دارندداشتند حق اعتراض به قرار را ارفاقی طلبکارانی که حق شرکت در قرارداد 
مدیر تصفیه و به خود تاجر ورشکسته واال  به .باشد ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی باید به دو نفر ابالغ شود

 ست. ساقط ااعتبار  از درجه

تواند قبل از انقضای مهلت یک هفته ای می خواهد تصمیم گیری کندمی محکمه ای که راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی
نسبت به  داد ارفاقیرفاقی اگر اعتراض وارد باشد قرار داد اند. هم تصدیق قرار کبرای اعتراض هم به اعتراض رسیدگی 

 ر است. تمام اشخاص ذینفع بال اث

 

 فروش و تقسیم اموال 

تست بوده ه فروش برسد )اجر ورشکسته از طریق مزایده بتاصل بر این است که اموال  ،قانون اداره تصفیه 40طبق ماده 
  .(است

 ( .است)متن ماده تست بوده استصفیه استثنائات وارد براین اصل را گفته قانون اداره ت 40ماده 

ماه باید عملیات را خاتمه  8، اداره تصفیه حداکثر ظرف ریخ وصول حکم به ادارهصفیه از تاقانون اداره ت 50طبق ماده 
گفته ماه ولی اگر تمدید شود قانون راجع به مهلت چیزی ن 8ن قانونی( آمهلت ) دهد ولی این مهلت قابل تمدید است

، دگویمی هیالحالیحه اص 214الیحه اصالحی. ماده  214 ،اداره تصفیه 150شود مهلت قضایی. می سپس مهلت
داره تصفیه قانون ا 50الیحه اصالح با ماده  214ماده  .عملیات تصفیه باید حداکثر ظرف مدت دو سال خاتمه پیدا کند

غیر از مورد ورشکستگی است چون طبق  ح در خصوص انحاللالیحه اصال 214چون ماده  ؟. چرادر تعارض نیست
 ت است. ار شرکت تابع مقررات ورشکستگی قانون تج ،همان قانون در صورت ورشکستگی 200ماده 

 ه پیدا، عملیات تصفیه خاتمین نداشته باشدنیات د  مستث: اگر ورشکست اموالی به جز قانون اداره تصفیه 22طبق ماده 
ان ظرف کنند و هزینه آن را هم بپردازند. مگر بستانکار مگر بستانکاران درخواست اجرای اصول ورشکستگی را  کندمی
به مدیر تصفیه است کرده  یلش را مخفما د طرفنگویمیطلبکاران روز درخواست اجرای اصول ورشکستگی را کنند ) 10

  .(استمال دارد اگر پیدا شد که هیچی اگر نشد پول از جیبشان رفته ن فرد یچون ابگرد  دنگویمیپول 

های اگر اموال تاجر ورشکسته کافی برای پرداخت هزینه .(ره تصفیهااد 16اداره تصفیه: )ماده  23طبق ماده 
 دهد مگر طلبکاران تقاضای تصفیه عادی کنند.می ، تصفیه اختصاری انجامورشکستگی نباشد اداره تصفیه
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چون اگر  ، علتشودمی ء صورت اموال ورشکسته قیدولی جز گیردمی : در اختیار تاجر ورشکسته قرارمستثنیات
رسد بین طلبکاران می به فروش .شودنمی دیگر مستقضیات دین محسوب ،ینیات د  و مستثنورشکسته فوت شود 

 شود. می تقسیم

ضیات دین بودنش به این مال بدون توجه به مستق ،ینی تبعی باشدین حق عیات د  ثننکته تستی( اگر نسبت به مست
در نتیجه یارو میتونه ببره دادگاه بفروشه چون وثیقه دین  .م این مستثنیات دین بودشیوتوانم بگنمی منرسد )می فروش

  .(استبوده 

: آهنگری یک تاکسی دارد که یک راه است به نام توقیف احتیاطیتوان فروخت اما نمی مستثنیات دین رانکته تستی( 
 کنم که وقتی آهنگرمی یحاال من میرم این تاکسی را توقیف احتیاط .نم بگیرمشامن نمیتو  .جز مستثنیات دینش است

  .(به بقیه طلبکاران حق تقدم دارم )بعد از ورشکستگیمرد من نسبت 

توانند مستثنیات می توانند اموال بدهکار را توقیف احتیاطی کنند یعنیمی توقیف احتیاطی( طلبکاران شخص غیر تاجر
وقتی که شخص فوت شد نسبت به  .دین را در زمان حیات توقیف کنند ولی حق فروش آن را در زمان حیات ندارند

 .دارند به سایر طلبکاراننسبت توقیفی که انجام دادند حق تقدم 

 

 قانون اداره تصفیه  21  505ق.ت  447نفقه تاجر ورشکسته و خانواده اش 

رسد. در می : نفقه تاجر و خانواده اش از اموال تاجر توسط عضو ناظر تعیین و به تصویب محکمهق.ت 447ماده طبق 
 عضو ناظر داریم و محکمه  447ماده 

 : کت کنند که نفقه تاجر پرداخت شود: سه نفر باید شر قانون تجارت 505در ماده 

 . دهندمی ع از مطالبات رضایترب3با داشتن الاقل ها اکثریت نصف+ یک طلبکار -1
 . کندمی بعد عضو ناظر میزان نفقه را معین -2
 . کندمی محکمه آن را تصویب -3

 نکته تستی( اگر در تست راجع به نفقه گزینه بگوید 

 است. محکمه  این گزینه درست -عضو ناظر 

 اگر گزینه بگوید 

 عضو ناظر 

 محکمه 
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 طلبکاران 

  .(447زیر ماده های تستاین گزینه درست تر است )

وقتی اداره تصفیه داریم ) کندمی و بهش پرداخت کندمی ین( نفقه ورشکسته را اداره تصفیه تعیتصفیه 21ق ماده طب
ره تصفیه گزینه عضو ناظر . در تست اگر گفته باشند مطابق قانون اداداره تصفیه دیگر عضو ناظر نداریمطبق ماده یک ا

 .م(ینکنمی عضو ناظر را انتخاب در تست اگر اسم اداره تصفیه آمدغلط است( )

 

 اجتماعی و اعاده اعتبار های ختم عملیات تصفیه ختم محرومیت

 ماه خاتمه پیدا کند.  8ورشکستگی و عملیات تصفیه باید ظرف مدت  ،اداره تصفیه 50همانطور گفتیم طبق ماده 

به طور  .از یک سری امور ممنوع و محروم است دشومی ( وقتی تاجر ورشکستهاست سؤالنکته ای که امسال حتما 
 ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در امور مالی اش ممنوع است.  قانون تجارت تاجر 418طبق ماده  ،مثال

  تواند تا زمانیکه عملیات تصفیه نمی ورشکستگی اش صادر شدهق. م کسی که حکم  1231ماده  3و طبق بند
 اش خاتمه نیافته به عنوان قیم انتخاب شود. 

  انتخاب شود .تواند به مدیریت شرکت نمی ه،یالیحه اصالح 111طبق ماده 
  تواند به عنوان بازرس شرکت انتخاب شود.  نمی ه،یالیحه اصالح 147طبق ماده 

  94مالی مصوب تیر های قانون نحو اجرای محکومیت 17طبق ماده 

تواند به نمی .تواند به عنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب شودنمی شودمی کسی که به معامله به قصد فرار از دین محکوم
تواند به عنوان بازرس انتخاب می پس .ی نداردولی این قانون در مورد بازرس منع عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شود

 .دیمالی را بخوانهای محکومیت 17ماده  .شود

  ها نو نگفته باید قطعی شود. در آ باید حکم ورشکستگی صادر شود دگویمی هیالیحه اصالح 147و111ماده
 تواند.نمی به عنوان مدیر عامل انتخاب شود یعنی با صدور حکم ورشکستگی اندتو نمی .شد نگفته حکم صادر

 

 اعاده اعتبار 

اجتماعی خارج شده و به دنبال این است که اعتبار از دست رفته را های اعاده اعتبار وضعیتی است که تاجر از محرومیت
 مجددا برگرداند. 
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  (:ه اعتبار به حکم دادگاه استنوع است )هر دو اعاد 2اعاده اعتبار 

 561( اعتبار حقیقی )اسم دیگرش حقی یا واقعی هاعاد  
 ( یا اعاده اعتبار قانونی است )اسم دیگرش حکمی 

 اعتبار ما عمرا حقیقی نیست و قطعا قانونی است. سال دیدی اعاده  5نکته تستی( اگر در تست کلمه 

باهاش منعقد شده نه کلیه طلبکارها ذمه اش را  ارفاقیاد دنکرده یعنی نه قرار به تاجر لطف در اعاده اعتبار حقیقی کسی 
 . تاجر کلیه دیون خود را پرداخته است. بری کرده اند

تاجر به مفاد قرارداد ارفاقی عمل  .ارفاقی منعقد کرده اندتاجر لطف کرده اند قرارداد ها به اعاده اعتبار قانونی: طلبکار 
تاجر ظرف  ،در این صورت .کرده است یا اینکه کلیه طلبکاران ذمه تاجر را بری کرده اند یا به اعاده اعتبارش رضایت دادند

  565 – 561اندسال از تاریخ اعالم ورشکستگی باید صحت عملش را به اثبات برس 5مدت 

تواند به اعاده می یطلبکار  562و 561ض است: طبق مادهف طلبکاران قابل اعترااز طر در تست آمده بود اعاده اعتبار 
 اعتبار اعتراض کند که طلبش را کامال دریافت نکرده باشد. 

 . آیدمی وسیله اظهار نامه به عمل اعتراض به

 ماه  6اگر دادخواست اعاده اعتبار رد شود تجدید آن ممکن نیست مگر پس از انقضای  573طبق ماده 

تواند اعاده اعتبار تجاری کند که می زمانی 575اگر کسی به ورشکستگی به تقلب محکوم شود طبق ماده  9نکته تستی
 . به جزایی اعاده اعتبار کرده باشداز جن

 را بخوان. 575ماده  ( ذیل78تست آزاد )د ورشکسته به تقلب گویمی آورد فقطنمی به تقصیراین ماده اسمی از ورشکسته 

 ؟تست استاد( کدام گزینه صحیح است

، توقف خودش را به محکمه اعالم نکرده باشد ممکن است ورشکسته به روز از تاریخ توقف3چنانچه تاجر ظرف  -1
 تقصیر اعالم شود. 

 ر برات سازشی کند ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالم شود. در صورتیکه تاجر اقدام به صدو  -2
اگر تاجر بعد از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را به دیگران ترجیح داده ولی طلب او را نپرداخته باشد ورشکسته  -3

 شود. می به تقصیر اعالم
  .(ردیقرار گ باشدبه ممکن است الزامی  ورشکسته به تقصیر و تقلب حواسهای در تست) 2و  1موارد  -4
  برات سازشی اگر صادر شود توسط تاجر متوقف تاجر در صورت ورشکستگی حتما ورشکسته به تقصیر اعالم 

دادن خیلی  سؤالاحتمال  549 -542 –541) شود.می 541ماده  3شی مشمول بند شود چون برات ساز می
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های مهم ترین ماده اداره تصفیهقانون  58–426–425–424–423–549–542–541)( دینکزیاد است حفظ 
  .(ورشکستگی حفظ شوند

 

  (فوق العاده مهم)( )دعاوی استرداد 535تا  528

  چیز است: 2استرداد راجع به 

 یا استرداد سند 

 یا استرداد کاال 

ضی مواقع عین بعاسترداد است البته ) ،رف صاحب سندوصول نشده باشد از ط استرداد سند: عین سند اگر موجود و
 ( در این صورت نیز استرداد سند متصور نیست. استشده نوصول سند موجود هست ولی 

 محال علیه  -سند -تاجر وکیل در وصول -سند -دارنده سند 

 می شود. می غرما دارند سند در این شکل وارد

 محال علیه  -سند -وکیل در وصولتاجر  -سند -دارنده سند 

دارنده . گیردمی ش را سند وجهچون پول را به تاجر نداده  .رودمی سراغ بانک محال علیهبعد این ورشکسته دارنده سند 
  .(شودمی اده به محال علیه ورشکستهسند را ند)است تاجر وکیل در وصول  -سند

رود می دارنده سند .موجود استوصول نشده عین سند نزد تاجر  .ش وصول کندی، سند را داده به تاجر که برادارنده سند
 موجود است. وصول هم نشده چون عین سند  گیردمی سندش را پس

تاجر عین سند دستش موجود است ولی پولی نگرفته چک  .تاجر داد ، سند را بهشکل چهارم ماده ندارد: دارنده سند
  528وصول شده سندی قابل استرداد است که وصول نشده باشد 

 محال علیه  -تاجر وکیل در وصول -دارنده سند 

لگرام شده ولی ولی وصول شده مثل جایی که سند فکس شده یا ایمیل شده یا ت .بعضی مواقع عین سند موجود هست
 .(در این صورت دارنده سند باید دخل غرما شود وجه آن وصول شده )چک الشه شده یعنی فرد پول را گرفته

چون تاجر ورشکسته است دارنده سند باید شود. می صورت دارنده سند طلبکاردد در این د وصول گر )وقتی وجه سن
  .داخل غرما شود(

  رویم.می . وقتی سند وصول شد در زمره غرماگیریممی عین سند موجود باشد عین سند را پس :قاعده کلی
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 شود.می شود صاحب حق دینی وارد غرمانمی یادت باشد صاحب حق عینی وارد غرما

حق العمل کار برای فروش است یعنی یک کاالیی به او داده شده تا آن را به فروش  ،تاجر ورشکسته ،در این ماده 549
اگر عین کاال  .برساند اگر عین کاال نزد تاجر موجود باشد یا نزد شخص ثالثی از طرف تاجر به امانت گذاشته شده باشد

 شود. نمی یش را پس بگیرد وارد غرما همتواند برود کاال می موجود باشد صاحب عین

رید یعنی آمر یک پولی بهش داده )ثمن معامله( گفته برو برای من تاجر ورشکسته حق العمل کار است برای خ 530ماده 
 رود داخل غرما چون حق دینی است. می ، آمرا بخرد حق العمل کار ورشکسته شده، قبل از اینکه کاال ر یک کاال بخر

 531از متن ماده است )ه موجود باشد قابل استرداد : عین هر مال متعلق به دیگری کمی استرداد کاالقاعده عمو
  .(استاستخراج شده 

 فروشنده  -کاال -پول -تاجر حق العمل -پول -آمر

ه در این مثال کعین مال متعلق به دیگری که در حین ورشکستگی موجود باشد قابل استرداد از طرف مالک آن است 
 .یعنی آمر

 فروشنده  -کاال -تاجر حق العمل پول -آمر

، تاجر دهدمی ریافت کند کاال را به تاجرفروشنده بدون اینکه پولی د ،آمر پول را داد به تاجر پول دست تاجر باقی مانده
 .گیردمی د عین کاالیش را پسیفروشنده هم میارود. می داخل غرماو شود آمر می ورشکسته

 فرشنده  -پول –تاجر حق العمل کار  -پول -آمر

 . گیردمی رود سراغ فروشنده کاالیش را پسمی در این شکل آمر

 آمر .تحویل نداد هکصندلی( . تاجر پول داد به فروشنده کاال )دهد به تاجر گفت برو صندلی بخرمی : آمر پولداستان
 .گیردمی رود سراغ فروشنده کاالیش را پسمی

 فروشنده  –پول  –تاجر حق العمل کار  –آمر

حق  ،طبق قانون تجارت است. آمر پولی به تاجر نداده و تاجر از جیب خودش پول داده به فروشنده و کاال را تحویل گرفته
جه آن ندهد تا آمر و تواند کاال را تحویلمی در اینجا نیز تاجر به استناد حق حبس .برابر آمر حق حبس دارد العمل کار در

( انگار دارد )این ماده نداردمی مال را به فروش رسانده و وجه آن را بر ،تصفیه هادنرا بپردازد. اگر آمر وجه آن را نپرداخت 
  .ی شودل خود تاجر هد م مامال خود تاجر بوده اگر پول را ند

تواند عین کاال را از روی می نامه سند مثبت انتقال مالکیت است شخصت راجع به اعتبار بارنامه است، بار ق. 532
  ی بفروشد به طور مثال:نامه به دیگر بار 
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فروشد می مه کاال را به افغانیتاجر ایرانی از روی بارنا .کندمی : کشتی که کاال در آن وجود دارد از چین حرکتمثال
 ( )تاجر افغانی

طور  به است.رت مالک کاال نیز عوض شده دراین صو .نامه منتقل شده به تاجر افغانیعین کاال موجود است ولی بار 
فرستد ولی پولش را می هم کاال راطرف  .کاال را برای من بفرستفالن  دگویمی. گیردمی مثال تاجر با فروشنده تماس

در اینجا است. بعد ورشکسته شده  کاال را پرداخت نکرده از روی بارنامه مال را فروخته، تاجر که پول کندمین یافتدر 
 فروشنده با اینکه عین کاال روی کشتی موجود است ولی باید داخل غرما شود. 

تواند می نظارت عضو ناظراضای استرداد کاال را قبول کند )تواند با تصویب عضو ناظر تقمی مدیر تصفیه 535طبق ماده 
 ( ---------------اطالعی باشد یا 

  .است وابی، استصنظارت عضو ناظر 535در ماده 

 تست( ) کندمی ، تصویباسترداد کاال را به جهت جلوگیری از سوء استفاده مدیر تصفیه ،عضو ناظر

  د.ینمایرا حفظ ها )فوق العاده مهم( ماده 426تا  423معامالت تاجر ورشکسته 

 صحت است.  ق.م محمول بر 223معامالتی که تاجر قبل از تاریخ توقف انجام داده طبق ماده 

ت وقتی حکم ورشکستگی تاجر صادر شد از مداخله در تمام امور مالی اش ممنوع است و هیچ ق. 418ماده طبق 
 .تواند انجام دهدنمی دخالتی در امور مالی اش

بوده اون کند که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله ی اگر تاجر معامله ا ،استثنائا قبل از تاریخ توقف
  .(نه منفسخ نه غیر نافذ نه فسخ شدهنه باطل ت )معامله قابل فسخ اس

 : خواهیممی شرط 3فسخ باقی بماند برای اینکه معامله قابل 

 1000متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد مثال اگر یک کاالیی  ،معامله قبل از تاریخ توقف -1
قابل فسخ است از طرف  فروخته باشد این معاملهتومان  749تومان اگر تاجر کاال را  250رزد ربع کاال اتومان بی

 .مدیر تصفیه
 باشد. ها از دین یا برای اضرار به طلبکار این معامله باید به قصد فرار -2
اگر دو سال بیشتر گذشته باشد این معامله صحیح است و تاریخ وقوع معامله نگذشته باشد )سال از  2بیش از  -3

 . (غیر قابل فسخ است

 فسخ ایقاع است و اعالم فسخ نیاز به اقامه دعوا دارد.  ،انون مدنی( در قنکته تستی
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معامله صحیح بوده اگر خریدار قبل از فسخ  نچو .هم صاحب عین شده هم صاحب منفعت دهی، مفت خر خریدار زرنگ
 تومان را بدهد در این صورت معامله قابل فسخ نیست.  251معامله تفاوت قیمت را بدهد یعنی در مثال ما 

ند فکر نکنید که در اینجا استثناء بر گویمی و استادرود می بین بین برود. خیار هم از ق.م مبنای ضرر از 478بق ماده ط
به قصد  اما در اینجا فرد به عین ستولی اشتباه نکنید در قانون مدنی یارو عالم نیاست آن ماده قانون مدنی وارد شده 

 فرار از دین و اضرار به طلبکاران راضی به معامله با ضرر شد پس خیارش عین نیست.

 اگر معامله فسخ شود خریدار عین مال را باید برگرداند.

 عین قانون مدنی(گرداند ولی منفعت منفصل، مال خریدار است )می ال برمنفعت متصل هم به تبع م

 425-424تومان ماده  749المسمی یعنی  منث فسخ شد؟ قتی معاملهو گیردمیه طور خریدار چ

نه مالک عین شده نه  425و424وقتی معامله صوری باشد معامله باطل است پس خریدار برعکس موارد  426ماده 
 .باید برود داخل غرما 425و424گیرند اگر طلبکار هم شود بر عکسمی عین کاال را ازش پساست. مالک منفعت شده 

اگر  گیرند چون معامله باطل است.می گیرند هم اجرت المثل منفعت را ازشمی هم عین مال را ازش 426در ماده 
 85زاد ! تست آرود داخل غرما )تا تو باشی معامله صوری نکنی(می طلبکار هم شود

 426با  425 -424تفاوت 

 ل است )نه قابل ابطال(معامله باط 426معامله صحیح و قابل فسخ است در  425 و 424در -1

 عین و منفعت باید مسترد شود. 426ن ولی در ین مال باید مسترد شود نه منفعت آع 425 و424 در -2

 مهلت ندارد. 426سال از وقوع معامله باید اقامه شود ولی در  2دعوای فسخ ظرف 425 و 424در -3

 خریدار 426ولی در  گیردمی ود راالمسمی خشخص قبل از اینکه دارایی به غرما تقسیم شود ثمن  425و424در-4
 رود داخل غرما.می )صوری(

که تاجر بعد از تاریخ توقف انجام داده تا قبل از صدور  معامالتی است 423ماده  ()این ماده را حفظ کنید 423
تاجر اختیار  چون هنوز حکم ورشکستگی صادر نشدهدر این دوران  .دوران مشکوک دنگویمیبه این ماده  .ورشکستگی

 دخالت در اموالش را دارد. 

 .را انجام بدهد معامله باطل است 423در این دوران هم اصل بر صحت معامالت است ولی اگر معامالت مذکور در 
  .منظور از باطل در این معامله بطالن مطلق است

  .نی از دارایی تاجر خارج شود باطل استجایاگر مالی به صورت ه
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تاجر در  صلح کردم در مقابل یک شاخه نبات. وت خانه ام را به .ن ناچیز استض آکه معواست حی صلح محاباتی صل
 متهب.واهب است نه  423ماده 

  .جانی نیستیتوان اقاله کرد چون اقاله همی ولی اقاله بالعوض نیست معوض است پس

از طریق اجرای ثبت، پرداخت باطل است.  گاه ولولو از طریق حکم داد به هر طریق قرض خود را بپردازد و تاجر متوقف 
بور را مسترد دارد رایی باطل و طلبکار باید وجوه مز کلیه عملیات اج ،دیوان عالی کشور 561ره ویه شماطبق رای وحدت ر 
 می داشته باشد.دون اینکه نسبت به دیگران حق تقدو داخل غرما شود ب

 شود.نمی اجرای تعهد هم شود. سببنمی تعهد رفای به عهد در اینجا سبب سقوط 

  .اجراء در اینجا باطل است

 .(شود باید داخل غرما تهاتر در اینجا باطل است )فرد

  .تبدیل تعهد در اینجا باطل است

اگر ذوالخیار از  .شودمی در مدت ورشکستگی اگر حق فسخی وجود داشته باشد مدت این حق فسخ محدود 474ماده 
 474را اثبات کند تا قبل از ختم عملیات تصفیه حق فسخش را عمل کند. در مادهآن باید کندمین حق فسخش صرفنظر

 ذوالخیار خود تاجر است اگر تاجر ذوالخیار باشد زمانی معامله فسخ 475در ماده  .ذوالخیار طرف معامله با تاجر است
 .طلبکاران تمام نشود شود که به ضررمی

 .رودنمی دت ورشکستگی خیار از بیندر م

 475و ماده 474ماده های ستت

 اداره تصفیه )خیلی مهم( ق. 58ماده 

 است.تبعیت شده سیستم  2دز این ماده از 

  (دوم و طبقه دوم مقدم بر طبقه سومسیستم طولی )طبقه اول مقدم به طبقه 
 (ن طبقه بر هم مقدم نیستند بلکه در عرض همند)در طبقه طلبکاران آ یسیستم عرض 

 سهم خود تاجر از اموال  -1

 اداره تصفیه 21-505- 447 دهندمی خانواده اش را به او تاجر زنده است نفقه خود و 
 د.نهدمی ق.ت قیمت کفن و دفن به او 869ت شده طبق ماده تاجر فو  

 دارای وثیقه سه حالت است:های طلب -2
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 علی االصول از طریق مزایده و دقیقا به اندازه طلب است )گفت دستت درد نکنه( .فروشدمی مال وثیقه را! 
 حتی  (تصفیه هادنگرداند به می و مازاد را بر گه دستت درد کنهیزاد بر طلبش است )مفروشد مامی مال وثیقه را

 رود.می داخل غرما داشته باشد بدون وثیقه اگر خود طلبکار یک طلب دیگری
 داخل غرمان ی آبقآید بدون اینکه حق تقدمی داشته باشد نسبت به مامی فروشد کمتر درمی ل وثیقه راما 

 رود.می

پرداخت بدهی به طلبکاران تصفیه را قبل از ها اداره تصفیه هزینه :قانون تصفیه 46قانون تجارت  522طبق مواد  -3
 .کندمی کسر

 است.مهم قانون اداره تصفیه  58طبقه اول تا چهار ماده 

 

 ن عادیاطلبکار 

 ست:طلبکار در مدت ورشکستگی سه نوع ا

 ها مقدم است طلبکار ی همطلبکار دارای وثیقه بر ه -1

 .(58عادی مقدم است )طبقه یک تا چهار  ماده های ت به طلببسطلبکار ممتاز دارای وثیقه نیست اما ن -2

 قانون اداره تصفیه  58ماده  5عادی غرمای معمولی طبقه های طلب -3

 58باشد تنها طبق ماده دیگری اینکه چه طلبکاری مقدم بر چه طلبکار دیوان عالی کشور  3271دت رویه طبق رأی وح
 .رود در طبقه پنجم(می )تا یک سال جزء طبقه اول است مازاد به یک سال گردد.می قانون اداره تصفیه مشخص

  58ماده  مربوط به طبقه اول :نکته

  .قانون اداره تصفیه هر جا قانون اداره تصفیه سکوت کند تابع مقررات قانون تجارت هستیم :12طبق ماده

 
 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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