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 فصل اول: مقدمات

 شناسایی تاجر

قرار تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت ذاتاً تجاری  -1 تاجر کیست؟  

 م دهد.تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود انجا -2بدهد. 

( باید شغل معمولی تاجر باشد و جنبه 2* دقت شود که معامالت ذاتاً تجاری )ماده 

 امرار معاش داشته باشد.

های تجاری حتی اگر مقام تجاری و مدیران شرکتقیم، وکیل، قائم ها از جمله نماینده

های تضامنی تاجر ع شرکت فعالیت تجاری باشد مانند شرکتالزاماً موضو

 شوند.میمحسوب ن

 ها تاجر نیستند.نتیجه: اصوالً نماینده 

 استثنائاً قانون برخی از نمیاندگان را تاجر معرفی کرده است که عبارتند از:

 مضارب در عقد مضاربه –عامل  –کار العملحق –دالل 

حقیقی باشد و حتی ممکن است تاجر شخص حقوقی نیز باشد تواند هم شخص تاجر می

 تجاری( های)مانند شرکت

 کندآمر را تاجر مینکته: اگر کسی به نام و به حساب دیگری عملی انجام دهد آن عمل 

های تجاری، به این دلیل مدیران شرکت نه کسی که آن عمل را انجام داده است 

 شود تاجر محسوب کرد.خانه را نمیمقام تجاری و خدمه تجارتقائم

 است. شخصی –موضوعی معیار عمل تجاری در حقوق ایران 

 شود باشند )الزاماً(تجار باید دارای دفاتری که توسط وزارت عدلیه مشخص می

 اند(.تن دفاتر تجاری معافشوند ولی از داش)کسبه جزء تاجر محسوب می

* تعریف کسبه جزء: کسبه جزء کسانی هستند که فروش سالیانه آنها بیشتر از یکصد 

 (میلیون تومان 10میلیون ریال نباشد )
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  ت(:ق. 2اده ری )م تجاذاتاً معامالت

 

 

 

  

اعمالی هستند که ذاتاً تجاری بوده و تاجر بودن یا نبودن تاثیری در 

 طرفین معامله دو نفر غیرتاجر باشند.تجاری بودن آنها ندارد حتی اگر 

خرید و تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی شده یا  -1

 نشده باشد.

 به دست آوردن مال است )صلح، هبه، بیع و...(. منظور از تحصیل کلیه طرق تملک و

کند حتی اگر بعداً نفروشد یا میمعامله را تجاری  به قصد فروش و اجارهخرید و تحصیل مال 

 اجاره ندهد.

کند حتی اگر در آن تصرفاتی معامله را تجاری میبه قصد فروش و اجاره  خرید و تحصیل مال

 شده و بعد بفروشد و اجاره دهد.

 جز فروش و اجاره معامله را تجاری نخواهد کرد.راین خرید به قصد صلح و هبه و... بهبناب

 است.  2ماده  1مادی و چه غیرمادی منظور بند  هرنوع مال منقول چه

کاری، عاملی، تصدی به تاسیساتی که برای امور خدماتی العملهر قسم عملیات داللی، حق -2

الت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات اند مانند تسهیالت معامایجاد شده

 و غیره

 بعدی کامل توضیح داده خواهد شد.داللی و حق العمل کاری در صفحات 

 به نام و به حساب شخص دیگری معامله خواهد کرد. عاملی:

 تصدی به تاسیسات برای امورخدماتی باید در قالب بنگاه باشد و استمرار داشته باشد.

اسیسات و به کار انداختن هر قسم از کارخانه مشروط براینکه برای رفع حوائج شخصی ت -3

 نباشد.

میان تاسیس و به کار انداختن )و( استفاده شده است بنابراین هم تاسیس و هم به کار دقت شود 

 انداختن مجموعاً باید برای هر قسم از کارخانه وجود داشته باشد.

 د در قالب بنگاه باشد و استمرار داشته باشد.تاسیس و به کار انداختن بای

 ه هر نحوی که باشد.تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آبی یا هوا ب -4

 ونقل باید در قالب بنگاه باشد و استمرار داشته باشد.تصدی به حمل

 ور است نه تاجر.به عنوان مثال متصدی آژانس اتومبیل تاجراست ولی راننده پیشه

 ه عملیات حراجی تصدی ب -5

 فروشد.ترین قیمت میمتصدی عملیات حراجی مالی را به بیش

 حراجی باید در قالب بنگاه باشد و استمرار داشته باشد.تصدی به عملیات 

 های عمومی تصدی به هرقسم از نمایشگاه -6

 شد.های عمومی در قالب بنگاه باید باشد و استمرار داشته باتصدی به هر قسم از نمایشگاه

 شود. خود شخص متصدی نمایشگاه تاجر است نه کسی که آثارش به نمایش گذاشته می
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 »ادامه معامالت ذاتاً تجاری«

  
 هر قسم از عملیات صرافی و بانکی -7

 عملیات صرافی یعنی تبدیل پول کشوری به کشور دیگر

صرافی باید در قالب شرکت تضامنی تاسیس شود مگر آنکه کلیه مؤسسین آن بانک باشد که در این 

 ر قالب شرکت سهامی خاص تاسیس شود.صورت باید د

پذیر است و اگر بانک در عملیات بانکی فقط در قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام امکان

 قالب شرکت سهامی عام تاسیس شود کلیه سهام باید با نام باشد.

 شوند مگر: * دقت شود مؤسسات قرض الحسنه تاجر محسوب نمی

 باشد. 2موارد ماده موضوع فعالیت یکی از  -1

 ت سهامی اداره شوند.در قالب شرک -2

 عملیات بیمه بحری و غیربحری -8

 عملیات بیمه باید در قالب شرکت سهامی عام انجام شود و کلیه سهام باید با نام باشد.

 معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. -9

 اند.ذاتا تجاری ات، ضمانت، تنزیل برات و قبول براتاعمال برواتی مانند صدور، ظهرنویسی بر

 باشد.باشد و صدور چک و سفته عمل تجاری ذاتی محسوب نمیمعامالت برواتی فقط شامل برات می

 .کشتی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجع به آنها -10

 شود.کشتیرانی نظامی عمل تجاری محسوب نمی
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 امالت تجاری تبعیمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شوند اما:نقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمیممعامالت غیر نکته 

 تجاری است. هم عمل ذاتاً منقول باشد بازعامل راجع به اموال غیر و کارالعملحق معامالت دالل و اگر .1

 تجاری است. هم عمل ذاتاً منقول بازشاوران امالک( راجع به اموال غیر)م کیمعامالت مل . یا تسهیل2

ارتمان ساخت و فروش آپ : معامالت غیرمنقول شرکتهایی که به منظورقانون تملک آپارتمان ها 20 . ماده3

 اند.اند ذاتاً تجاریایجاد شده

 

 

 :تاجر( مگر اینکه ثابت شود تاجر چه با غیر با )چه شودمالت تجار، تجارتی محسوب میکلیه معا نکته

 .امله برای امور تجارتی نبوده استمع

 است مگر خالف آن اثبات شود.« تجاری بودن معامالت تاجر »یعنی اصل بر

 

شود که ذاتاً غیرتجاری )مدنی( است اما به جهت آنکه توسط تاجر انجام به اعمالی گفته می عریف:ت

 شود تجاری تلقی شده است.می

 کلیه معامالت میان تجار )تاجر با تاجر( -1

  .را انجام بدهند این معامله به تبع تاجر بودن تبعاً تجاری است 2اگر دو تاجر با هم معامالت غیر از ماده 

 دهد.کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای رفع حوائج تجارتی خود انجام می -2

 دهد.کلیه معامالتی که خدمه و شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود )تاجر( انجام می -3

 شود.این معامالت به وکالت از تاجر انجام می

 های تجاریی معامالت شرکتکلیه -4

اً تجاری باشند و چه شکالٌ تجاری باشند معامالتشان تجاری محسوب عها موضوچه شرکت

 شود.می

ممکن است شرکت سهامی برای امور غیرتجاری تشکیل شود در این صورت باز هم شرکت تاجر محسوب 

 می شود. هرچند موضوع فعالیت مدنی باشد.

 ذاتاً تجاری است نه تبعاً. ( را انجام دهند عملیات آنها2ها اعمال ذاتاّ تجاری )ماده اگر شرکت

 نکته: چک و سفته در صورتی اعمال تجاری خواهند بود که هر دو طرف تاجر بوده و برای امور تجاری

 نیز صادر شده باشد.
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 "دفاتر تجارتی"
  

تاجری )به استثنای کسبه جز( مکلف هستند دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری که قوه قضائیه مشخص هر 

 دارا باشند.کرده را 

 

  

چنین مخارج دفتری که تاجر باید همه روزه تمامی واردات و صادرات خود را و هم روزنامه:دفتر  -1

 شخصی خود را در آن ثبت کند.

ای یکبار تمامی معامالت را از دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید حداقل هفتهدفتر کل:  -2

آن دفتر به طور خالصه ثبت  ی مخصوصی دراستخراج و هر نوعی را تشخیص و جدا کرده و در صفحه

 کند.

دیون دفتری است که تاجر باید هر ساله تمامی صورت دارایی خود و مطالبات و  دفتر دارایی: -3

 سال بعد است. فروردین 15خود را در آن بنویسد. فرصت ارائه دارایی تا 

 دفتر دارایی تنها دفتر تاجراست که به امضای تاجر نیاز دارد. 

 ترازنامه است. دارایی نام دیگر دفتر 

دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود  دفتر کپیه: -4

 ه ترتیب تاریخ ثبت نماید.را ب

های وارده را به ترتیب تاریخ مرتب نموده و در حسابتاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت

 لفاف مخصوصی نگهداری کند.

 اندیکاتوراست. یگر دفتر کپیه نام د

 خواهد. دفتر کپیه تنها دفتری است که امضای مامور و نماینده اداره ثبت را نمی

فاتر تاجر به استثنای دفتر کپیه باید قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شود توسط نماینده نکته: د

دارای نمره ترتیبی )صفحه شماری( ثبت به امضا برسد اما تمامی دفاتر حتی دفتر کپیه تاجر باید 

 باشد.

.نکته: کلیه اعداد حتی تاریخ در دفاتر باید با حروف نوشته شود 
 

ر معمولی نوشته شوند )بجای دفاتر مشخص شده توسط وزارت عدلیه( باز هم اگر معامالت در دفات

 قابل استفاده خواهند بود. 

 

 
 شرایط شکلی 

 دفاتر
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کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در  شرایط تنظیمی دفاتر:

بیش از آنچه که در دفترنویسی جای سفید گذاشتن  ،صوص نوشته شود، تراشیدن، حک کردنصفحات مخ

 بین سطور نوشتن ممنوع است. معمول است. و درحاشیه و

 سال نگاه دارند 10سالی حداقل تا  ختم هر از را تمام آن دفاتر یدبا نکته: تاجر  10چنان بعد از اما هم 

 سال نیز قابل استفاده است.

 

 استناد به دفاتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اختیاری است. موارد ورشکستگی به تقصیر نداشتن دفاتر تجارتی از نکته 

 :شماره ثبت  ثبت تجارتی به ثبت برسانند و  را در دفترتجار به استثناء کسبه جزء باید اسم خودشان  نکته

برای کسبه جزء الزامی نیست اما  صورت حسابهای خود قید کنند.  و اسناد تمامی مدارک و در آن را

 می توانند این امتیازات رادارا شوند.

 

 دارند. یتتاجر سند یهله و عل

 شود.اماره محسوب میسندیت ندارد بلکه 

 .فقط علیه تاجر سندیت دارد

 طبق قانون تجارت تنظیم شده باشد.اگر دفاتر -1 ( در دعوای دو تا تاجر علیه هم:1

 دعوا در امور تجارتی باشد. -2

  
  

 
 اگر دفاتر طبق قانون تجارت تنظیم شده باشد.  -1( در دعوای تاجر علیه غیرتاجر: 2

 
 

 

 اگر دفاتر طبق قانون تجارت تنظیم نشده باشند. -2

 
 

 
 دارد. در هر صورت علیه تاجر سندیت ( در دعوای غیرتاجر علیه تاجر:3
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 ن دفاترداشتهم ن ی ثبت در مدارک و اسناد وثبت تجارتی و هم عدم درج شماره دفتر عدم ثبت اسم در 

 مستلزم جزای نقدی است. توسط نماینده ثبت  هم عدم امضای دفاتر تجارتی و

 :اماره محسوب می شود و خالف آن هم قابل  دفتر ثبت تجارتی علیه خود او در اظهارات هر تاجر نکته

 اثبات است.

 

 ( 600) تا (576) وادنکات مهم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کرده باشد. اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی کهثبت 

 است. سال 5است و مدت اعتبار اسم تجاارتی نیز  قابل انتقالاسم تجارتی 

تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی

 ام خانوادگی وی یکی باشد.ثبت شده با ن اسم تجارتی

 های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت شرکت از شرکا جداست.کلیه شرکت

 شوند.رسند دارای شخصیت حقوقی میتشکیالت و موسسات غیرتجاری از تاریخی که به ثبت می

ت حقوقی بت دارای شخصیموسسات و تشکیالتی را که دولتی است به محض ایجاد و بدون احتیاج به ث

 شوند.می

 توان ثبت کرد. موسساتی که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی

جز حقوق و وظایفی که مختص به شخص حقوقی تمام حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را دارد به

 انسان است.

 است.در آنج ی شخص حقوقیادارهاقامتگاه شخص حقوقی محلی است که 

 اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
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 دالل

 :مقابل اجرت ت که درکسی اس ی است؟دالل چه کس

 شود.ای میواسطه انجام معامله -1

 کند.معامله پیدا میای کند طرف خواهد معاملهیا برای کسی که می -2

 
 مانند دالالن امالکی )مشاورین امالک(

چند عملیاتی که  تجاری است هر ق.ت ذاتاً 2معامالتش مطابق ماده  دالل در هر صورت تاجر است و -1

 .هد تجارتی نباشددانجام می

 قرارداد داللی تابع عقدوکالت است بنابراین قرارداد داللی جایزاست. -2

 برای فعالیت داللی پروانه داللی کسب کند. دالل باید ایرانی باشد و -3

 شخصا نیز داللی کند.، تجاری، امور شهری( داللی نموده و تواند در رشته مختلفی )ملکیدالل می -4

 کارمند دولت(تواند کارمند نیز باشد. )زمان می شخص دالل هم -5

مشمول  داللی کند همچنان دالل و تاجر خواهد بود و اگر دالل بدون پروانه داللی مبادرت به امور -6

 مقررات ورشکستگی خواهد شد.

  اعطای پروانه داللی منوط به دادن وثیقه است. الضمان یا ضمانت نامه یاوجه 

 نامه و وثیقه کسانی که حقی برآنها دارند بر سایر طلبکاران دالل و ضمانتالضمان وجه نسبت به

 رجحان دارند.

جزئیات  از دالل باید درنهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را وظیفه آگاه سازی دالل: -7

 دالل برای یک طرف داللی کند.  گرمعامله آگاه سازد حتی ا

 .  باشدتقصیرات خود می ول تقلب وطرفین مسئ یک از مقابل هر دالل در

به عنوان مثال: حق ندارد . معامله را ندارد حق دخالت در اصوال گری معامله است ووظیفه دالل واسطه -8

داشته نامه مخصوصی اجازه مگر قبض وجه یا تادیه دین نماید یا تعهدات قراردادی را به اجرا گذارد

 باشد.

  .ضمن معامله به اوداده شده است دی است که درمام اشیاء واسنادالل مسئول ت -9

کند را از مسئولیت بری نمی او )اثبات عدم تقصیرنبوده  مربوط به شخص او اینکه ثابت کند مگر  

 (.کندمیاثبات قوه قاهره او را از مسئولیت مبرا  بلکه صرفاً

وجود  ط عدم مسئولیت داللمسئول است امکان شرتعهد دالل، تعهد به نتیجه است؛ در مواردی که  -10

 دارد.
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 ادامه دالل
 

ا از این ر طرفین او ختم معامله نگهدارد مگر دالل باید نمونه را تا اگر فروش از روی نمونه انجام شود -11

 .وظیفه صراحتا معاف کنند

 باید های مختلف ودر رشتهلی کند چه در یک رشته چه آمر دال تواند همزمان برای چنددالل می -12

 ین موضوع مطلع کند.آمرین را از ا

جات راجع به معامله توسط دالل بین نوشت اسناد و (2. توسط دالل واقع گردد( 1 :اگر معامله -13

ی است که توسط او جاتضاهای اسناد و نوشتدالل ضامن صحت و اعتبار ام  .بدل شود طرفین رد و

 .ردوبدل شده است

اجرای معامالتی که به توسط  (2 کند نیست.صی که برای آنها داللی میخااش اعتبار (1 ضامن: ؛دالل -14

 مرتکب تقصیر مگر ای که مورد معامله است نیست التجارهارزش و جنس مال (3 شود نیست.او می

  باشد.شده 

 ضامن معامله است.دو به اعتبار تعهد دالل معامله کنند دالل  اما اگر یکی از طرفین یا هر

این موضوع آگاه نیست اطالع  باید به طرفی که از ای سهیم یا منتفع باشد داللی در معامله راگ -15

  دهد.

 .شودرنه موجب خسارت + جزای نقدی میوگ

 اند.متضامناً مسئول اجرای معامله دالل + آمر  شد اگر دالل در معامله سهیم با -16

 
 ل رسانی نکند دالدر حالت سهیم بودن اطالع اگر

 + جزای نقدی خسارت عالوه بر

  شودمرتکب خیانت در امانت هم می

 و مستحق اجرت و مخارج نخواهد بود.
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 ادامه دالل

 دریافت خواهد کرد. ( مخارج 2 اجرت  (1کند: میدالل در مقابل کاری که  -17

 .ودششوددالل مستحق اجرت داللی میزمانی که معامله منعقد اجرت داللی: ( 1

 معلق علیه مستحق حق داللی خواهد شد. ط ورحصول ش از اگر معامله مشروط یا معلق باشد  بعد *

دالل حق داللی  درصورتی که معامله به رضایت طرفین اقاله یا توسط یکی از طرفین فسخ شود  *

 را خواهد داشت.

 مستحق حق داللی نخواهد بود.  ر فسخ معامله مستند به دالل باشداگ *

معامله تمام شده  ،منقولد بعد از تنظیم سند رسمی مال غیر* اگر داللی در معامالت غیرمنقول باش

 شرط خالف آن شده باشد.  مگر دالل مستحق اجرت خواهد شد وب ومحس
 

 اصل برآن است که دالل مستحق مخارج نیست مگر:مخارج داللی: ( 2

 .. طرفین توافق کرده باشند1

 .م کرده باشدعرف تجارتی محل حک .2

 پرداخت مخارج دالل در دو مورد فوق حتی اگر معامله منعقد هم نشود قابل مطالبه است.  *

 .. به نفع طرف مقابل اقدام کند 1دالل برخالف وظیفه خود  اگر -18

 .. برخالف عرف تجارتی وجهی دریافت کند2

 .دریافت کند . برخالف عرف تجارتی وعده وجهی را3

                                                     
 مرتکب خیانت در امانت خواهد شد. 

 و

 حتی  ،دیگر مستحق اجرت و مخارج

 اگر شرط هم شده باشد نخواهد بود.

 اجرت نخواهد داشت. ممنوع است  معامالت ممنوعه  داللی در -19

 و....( مواد مخدر )مانند معامالت مشروبات الکلی و      

 مگر خالف آن بین طرفین توافق شود. است  دالل به عهده آمر حمهالزحق -20

 .الزحمه را باید پرداخت کنندکدام نصف حق هر  طرف دالل را مامور کرده باشند دو اگر هر -21

  
 مگر توافق خالف آن()

 شود.یم میحق داللی بین آنها تقس  متعدد باشنددالالن  اگر -22
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 "حق العمل کار"

کسی که به نام خود ولی به حساب دیگری )آمر( معامالتی کرده  کار چه کسی است:العملحق -1  

 کند. العملی دریافت میاست و حق

 کند.مگر قوه قاهره را اثبات  تعهد حق العمل کار تعهد به نتیجه است  -2

 کارالعملقرارداد مابین آمر و حق .1شود:  قرارداد بسته می 2کاری العملدر حق -3

 العمل کار و طرف قراردادقرارداد حق .2

کار( تابع مقررات راجع به وکالت است العملکاری )قرارداد فی مابین آمر و حقالعملقرارداد حق -4

 کل()رابطه وکیل و مو

کار تاجر العملکاری و ثالث( عمل ذاتا ًتجاری است وحقالعملمابین حقارداد فیکاری )قرالعملحق -5

 تواند هم شخص حقیقی باشد هم شخص حقوقی باشد.آید که میبه حساب می

کار موظف است آمر را از تمام اقدامات خود مستحضر دارد مخصوصاً اگر ماموریت انجام العملحق -6

 ده شود.د به فوریت باید اطالع داشو

 کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر آمر دستور دهد.العملحق -7

کار ارسال شده دارای العملونقل برای حقای که از طرف آمر توسط متصدی حملالتجارهاگر مال -8

به آمر اطالع دهد تا  جهت حفظ مال انجام داده وکار باید اقدامات الزمه العملباشد، حق عیوب ظاهری

 مسئول خسارات ناشی از غفلت خواهد بود. حق رجوع به متصدی حمل را داشته باشد وگرنه 

مسئول  التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد کار مالالعملاگر حق

 مگر: تفاوت قیمت است 

 ت.ر بیشتری جلوگیری کرده اس. ثابت کند از ضر1

+ 

 . تحصیل اجازه از آمر در آن زمان مقدور نبوده است. 2
  کار امانی است مگر مرتکب تقصیری شود و دستورات آمر را رعایت نکندالمعلید حق

 با اثبات تقصیر او  »که در این صورت باید از عهده خسارت مربوطه برآید«
 مشخص کرده است بخرد.  التجاره را به کمتر از قیمتی که آمرکار مالالعملاگر حق

 »یــــا«

 التجاره را به بیشتر از قیمتی که آمر مشخص کرده است بفروشد.کار مالالعملاگر حق

 
 کار حق استفاده از تفاوت قیمت را ندارد و باید به آمر برگرداند.العملحق

 

 عاً()هر دو شرط مجتم
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 کارالعملادامه حق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

کار خواهد العملی بفروشد ضررهای آن متوجه حقکار بدون رضایت آمر مال را نسیه یا قسطالعملاگر حق

مگر با   کار اجازه معامله به نسیه و قسطی را نداردالعملبنابراین اصل بر آن است که حق  بود

اجازه عرف تجارتی محل با شرط عدم دستور مخالف آمر با عرف وجود داشته  یااجازه مخصوص خود آمر 

 باشد. 

آید و مسئول اجرای تعهدات قراردادی در مقابل قرارداد اصیل به حساب می کار در مقابل طرفالعملحق

کار در مقابل العملدقت شود حق اماطرف قرارداد است و آمر در مقابل طرف دیگر قرارداد هیچ تعهدی ندارد. 

 آمر مسئول انجام تعهدات قراردادی طرف قرارداد نیست.

 
 مگر:                                       

 . مجاز به معامله به اعتبار نباشد. 1                 

 . شخصا ضمانت طرف قراردادرا کرده است. 2                 

 . عرف تجارتی محل او را مسئول قرار دهد.3                 

 »مطالبات حق العمل کار«

 کند. عملی خود را دریافت میالکار حقالعملدر صورتی که معامله اجرا شود حق العمل حق -1

 العملی است.کار مستحق حقالعمل* اگر عدم اجرای معامله مستند به آمر باشد حق

 * اگر عدم اجرای معامله مستند به علل دیگری باشد مستحق اجرت عرفی است.

 م شده و مورد نیاز بوده استمخارج: هر مخارجی که به نفع آمر انجا -2

                                            + 

 کار برای آمرکرده است و به نفع آمر بوده استالعملهر مساعدتی که حق         

                                               
 اصال و منفعتا قابل مطالبه است.

 و نقل نیز قابل مطالبه است.  * مخارج انبار داری+ مخارج حمل

 کار نادرستی را انجام دهد مخصوصاً:کار، العملاگر حق

 در موردی که به حساب آمر قیمتی بیش از قیمت خرید            

         

 و در موردی که به حساب آمر قیمتی کمتر از قیمت فروش   

. 

 محسوب دارد.

 

 
 شود ومحکوم میبه مجازات خیانت در امانت 

 

خارج کاری نخواهد بود اما م( مستحق حق العمل1

 کار قابل مطالبه است.العملحق

کار را خریدار یا فروشنده العملتواند حق( آمر می2

 محسوب دارد.
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 کارالعملادامه حق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به اموالی که موضوع معامله است و قیمتی که  کار در برابر آمر برای وصول مطالبات خود العملحق

 حق حبس دارد. اخذ کرده است 

و اگر  تواندمیکار العملالفساد بودن آن رود حقکار است بیم سریعلعملاای که به دست حقالتجارهاگر مال

 التجاره را مال مکلف است منفعت آمر ایجاب کند

 
 التجاره در آنجا است یا نماینده وی بفروشد«العموم محلی که مال»با اطالع به مدعی

 د فروش ممکن نباش -1کار است: العملای که دست حقالتجارهاگر مال

 یا                                                                     

 آمراز فروش رجوع کند.  -2                                                      

 زد او بگذارد در صورتی که مال را بیش از حد متعارف نیز ن

 العموم محل یا نماینده اوارت مدعیو با نظ  به صورت مزایده حق العمل کارمی تواند 

شود و بعد ای رسمی برای او ارسال میبا اطالع به آمر اگر در محل باشد و اگر در محل نباشد ابتدا اخطاریه

 خواهد(نمی )در موارد سریع الفساد اخطاریهفروش بدون حضور او انجام می شود. 

 
 کار حق معامله با خود را: العملحق

 

 

ای را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطالع دهد در مواردی که امکان دارد کار انجام معاملهلالعماگر حق

 دهد. خریدار یا فروشنده قرارگیرد آمرآن را خریدار یا فروشنده قرار می

و قبل اطالع به آمر، او از دستور و اجازه خود رجوع کند دیگر اگر آمر حق معامله با خود را داشته باشد 

معامله صورت گرفته نیز نافذ و صحیح خواهد بود تا زمانی  تواند شخصا خریدار یا فروشنده قرار گیرد نمی

 که قبل اطالع از دستورآمده باشد اما بعد از اطالع از دستور آمر معامله فضولی خواهد بود.

 موضوع قرارداد به خود کند.     کار او را ملزم به انتقال العملتواند پس از انجام قرارداد از سوی حق* آمر می

 

که به طور مطلق اختیارات داده شده باشد، فقط در زمینه درصورتی.1

پذیر های بهادارو اسناد تجارتی امکانمظنه بورسی و بازاری مثل اوراق

 )دارای مظنه بورسی و بازاری یعنی قیمت ثابت( است. 

 خود آمر در هر زمینه اذن داده باشد. .2

 باشد. ندادهزمینه مظنه بورسی و بازاری دستور خالف آمر حتی در .3



 گروه آموزشی وکیل شو                            کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                          حقوق تجارتبندی جزوه جمع 15

 

 

 قرارداد حمل و نقل

  
ونقل( شخص یا شیء معینی را از شود )متصدی حملقراردادی است که به موجب آن شخصی متعهد می

 مکانی به مکان دیگر حمل کند.

 گیرد.حمل اشیاء را به عهده می اجرتدقت شود متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل 

است. تاجرل ونقمتصدی حمل 

نقل باید کار خود را در قالب بنگاه انجام دهد و استمرار داشته باشد.ومتصدی حمل 

 سودی هم متصدی حمل اگر در مقابل حمل اجرتی دریافت نکند دیگر تاجر نخواهد بود چون

 نخواهد داشت.

وکالت است.نقل تابع مقررات راجع به وقرارداد حمل  

را انجام دهد بدون اینکه در قالب متصدی حمل این کار را انجام  اگر شخصی حمل اشیا و اشخاص

 ونقل تابع قوانین اجاره است(.دهد تابع قواعد راجع به اجاره اشخاص است )در قانون مدنی حمل

ونقل برای سالم رساندن کاال و مرسوله تعهد به نتیجه است و فقط باید لتعهد متصدی حم

 ول خسارت وارده نباشد.را اثبات کند تا مسئقاهره قوه

 پذیر نخواهد بود.«امکان کلی»شرط عدم مسئولیت برای متصدی به طور 

 ارسال کننده مرسوله -1ونقل عبارتند از: طرفین قرارداد حمل

 متصدی حمل و نقل مرسوله  -2                                           

 مرسل الیه مرسوله -3                                           

 نقل برساند:وحمل یرا به اطالع متصد یمجموعه نکات یدارسال کننده با -1وظایف ارسال کننده مرسوله: 

 . آدرس صحیح مرسل الیه1   

 . محل تسلیم مال2   

 بندی و وزن و محتوای آنها ها و طرز بسته. تعداد بسته3   

 شود . مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم 4   

 . راهی که حمل باید از آن راه به عمل آید5   

 . قیمت اشیایی که گران بها است.6   

کننده رسالشود ا* اطالعات غلط یا به طور کلی عدم تعیین آنها باعث می

  مسئول تمام خسارات ناشی از آن شود.
. 
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بندی به عهده عیوب عدلبندی شود و خسارات ناشی از باید مراقبت کند که مرسوله به طرز درستی عدل -2

 .ارسال کننده است

 نقلوادامه قراداد حمل

 

 

 

 

  

مسئولیت قبول کند مسئول بندی دارای عیب ظاهری باشد و متصدی حمل آن را بدون قید عدم اگر عدل

 خسارت آواری خواهد بود.

است با پرداخت مخارج + خسارات به التجاره در ید متصدی حمل ونقل که مالتواند تا زمانیارسال کننده می

 التجاره را پس بگیرد )قرارداد فسخ شود(او مال

 
 مورد که حق استرداد ندارد( 4)مگر در  

 الیه تسلیم شده باشد. ونقل به مرسللاگر بارنامه توسط متصدی حم -1

 پس دهد.کننده رسیدی داده باشد و ارسال کننده نتواند آن را اگر متصدی حمل به ارسال -2

 الیه اعالم کرده باشد که مرسوله به مقصد رسیده است.اگر متصدی حمل به مرسل -3

 بخواهد. الیه تسلیم آن را التجاره به مقصد مرسلاگر بعد از وصول مال -4

 
الیه اطاعت کند اما اگر هنوز مرسوله در راه باشد و در این موارد متصدی حمل باید از دستورات مرسل

ل رسیدی را به ارسال کننده تحویل داده باشد باید تابع دستور ارسال کننده باشد. مگر رسید به متصدی حم

 الیه رسیده باشد.دست مرسل

 مطالبات متصدی را قبول نکند که پرداخت کند.  یا بول نکندالتجاره را قالیه مالاگر مرسل

 یا

 الیه در دسترس نباشد اصالمرسل

 
بعد  کننده برساند و مال او را به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت گذارد متصدی باید به اطالع ارسال

التجاره با متصدی مال نکنند  الیه در خصوص مال تعیین تکلیفکننده و مرسلاز مدت مناسبی اگر ارسال

 رساند.العموم محل به فروش میاطالع به مدعی

 کننده است و متصدی مخارج مال و نقایص آن به عهده خوده ارسالدر این مدت تمامی

 شود( حمل مسئول نیست مگر متصدی تفریط کند. )امین محسوب می

 جاره حق حبس دارد.التونقل نسبت به مطالبات خود در مقابل مالمتصدی حمل

ا مخارج آن تکافو قیمتی که برای مال تعیین شده بیا  تضییع سریع باشدالتجاره در معرض اگر مال

 نکند.

 العموم با نظارت مدعی -2العموم برساند. به اطالع مدعی -1در این صورت متصدی باید فوری؛ 

 
 ومال را بفروشد 

 الیه برساند.مرسل والمقدور به اطالع ارسال کننده حتی
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 نقلوادامه قراداد حمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التجاره شود خسارت را کمتر یا بیشتر از قیمت مالمی  در تمامی مواردی که متصدی مسئول قیمت است* 

 قرار داد.

التجاره باشد * خسارت ناشی از تأخیر در تسلیم و نقایص در هر صورت نباید بیشتر از خسارت تلف و گم شدن مال

 باشند. مگر طرفین توافق کرده 

ونقل با توجه به تعهد به نتیجه بودن متصدی حمل ونقل در موارد باال مسئول است چه خودش به مباشرت حمل

ونقل را انجام دهد )مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئولیت ور کرده است تا حملکرده باشد چه شخص دیگری را مأم

 متصدی و مباشر حمل تضامنی است(

 
 تواند برای گرفتن خسارت به او رجوع کند.رتکب تقصیری شده باشد متصدی حمل میدر صورتی که راننده م

به متصدی رجوع شد باید پرداخت کند و * یعنی مسئولیت آنها طبق قانون مسئولیت مدنی تضامنی است و اگر 

 تواند متصدی به راننده رجوع کند.اگر راننده مقصر بود می

 الیه را مستحضر نماید. تجاره مرسلالمتصدی حمل باید به محض وصول مال

 التجاره را ندارد.حق تقاضای تسلیم مال ونقل را پرداخت نکند الیه مخارج متصدی حملاگر مرسل

 
 مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختالف به صندوق عدلیه پرداخت کند.

مسئول خسارات  حمل و نقل یمتصد

 .خواهد بود وارده یصوارده و نقا

التجاره گم شود یا تلف شود مال اگر

تعهد به دی حمل با توجه به متص

آن  قیمتای که دارد مسئول نتیجه

   .خواهد بود

 

 مگر

 

 ندکثابت 

 التجاره باشد.. مربوط به جنس مال1

 باشد. یهالکننده و مرسلیر ارسال. مستند به تقص2

 باشد. یهالمرسل کننده وارسال یماتاز تعل ی. ناش3

 یمواظب یمتصد یچاست که ه ی. مربوط به حوادث4

 کند مانند قوه قاهره. یریجلوگآن  توانست ازنمی

التجاره دچار خسارت شود اگر مال

 یکل طوربه یا یمدر تسل یربخاطر تأخ

که وارد  یو خسارت یبهر نقص و ع

 شود.

مورد فوق  4مگر 

 را اثبات کند.
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 ونقلادامه قرارداد حمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «نمایندگان تجارتخانه سایر» و «قائم مقام تجارتی»

  

التجاره الونقل بعد از تحویل محملمتصدی 

 و پرداخت کرایه و مطالبات متصدی

 یمتصد یهدعوا عل یگرد

 .شودینم یرفتهونقل پذحمل

عمده  یرو تقص یسمگر در مورد تدل

 یا

الیه به محض مشاهده فوراٌ باید به اطالع متصدی مرسل در خصوص خسارات 

 روز شود. 8از التجاره بیش در هرحال این اطالع نباید از تاریخ تحویل مالبرساند 

 

 خسارات غیرظاهر

 کند. دار محل حل اختالف میمحکمه صالحیت الیه اختالف ایجاد شود که میان متصدی و مرسلدرصورتی

 شود.شود یا به فروش گذاشته میدر محکمه به تقاضای یکی از طرفین مال نزد شخص ثالثی نگهداری می

 «یک سال استقل ون»مرور زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل

 مبدأ مرور زمان         

 

 

 التجاره و یا در صورت تأخیر در تسلیم.مال. درصورت تلف و گم شدن 1

 
 آمده.روزی است که در آن روز تسلیم باید به عمل می                          

 

 التجاره تسلیم شده است.از روزی که مال . درصورت سایر خسارات و نقایص 2

 

  چه کسی است:قائم مقام تجارتی 

 

 

 

دهد و او را با وکیل نباید مقام تجارتی تاجر نیست چون معامله را به نام و حساب دیگری انجام میقائم

 اشتباه گرفت.

بنابراین محدود کردن فعالیت او در مقابل اشخاصی که اطالع ندارند  باشد مقام مطلق میاختیارات قائم

 معتبر نیست.

 

است که رئیس تجارت خانه او را برای انجام کلیه امور کسی 

آور تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرارداده و امضای او الزام

سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا  است برای تجارتخانه 

 عمالً.
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 قائم مقام تجارتی« و »سایر نمایندگان تجارتخانه« ادامه »

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تجارتخانه است.«مقاماستقالل قائم»اصل بر 

ام تجارتی ممکن است به چند نفر به صورت اجتماع داده شود و برای تجارتخانه قائم مق ها:اجتماع قائم مقام

 زمانی الزامی به وجود خواهد آمد که امضای همگی آنان باشد. 

 نخواهد بود مگر:اند معتبر اما در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطالع نداشته

 )ثبت شده و اعالن شده باشد(

 )مگر اذن رئیس تجارتخانه(خص حقیقی باشد و این وظیفه قائم به شخص است قائم مقام تجارتی باید ش

تواند برای کلیه کارهای تجارتخانه کسی را نائب خود قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی

 رتخانه و یا در جزئی از کارهای تجارتخانه نه کلیه آن.قراردهد مگر با اجازه رئیس تجا

تجارتی که وکالت او ثبت و اعالن شده باید ثبت و اعالن شود وگرنه در مقابل ثالث که از عزل مقام عزل قائم

 ماند.مطلع نیست وکالت باقی می

شوند گان مؤسسه منعزل میشود اما سایر نمایندمقام تجارتی منعزل نمیبا فوت و حجر رئیس تجارتخانه قائم

 شوند.یر نمایندگان منعزل میمقام و هم ساو در صورت انحالل شرکت هم قائم
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 تجارتخانه« نیندگانما یرو »سا «یادامه »قائم مقام تجارت

 

 تجارتخانه است.« یهامقاماستقالل قائم»اصل بر       

به  یالزام یتجارتخانه زمان یممکن است به چند نفر به صورت اجتماع داده شود و برا یها: قائم مقام تجارتقائم مقام اجتماع 

 آنان باشد.  یهمگ یوجود خواهد آمد که امضا

 ر نخواهد بود مگر:اند معتباطالع نداشته یدق یناکه از  یدر مقابل اشخاص ثالث اما

 )ثبت شده و اعالن شده باشد(

 .تجارتخانه( یسقائم به شخص است )مگر اذن رئ یفهوظ ینباشد و ا یقیشخص حق یدبا یمقام تجارت قائم 

ردهد مگر با اجازه خود قرا را نائب یتجارتخانه کس یکارها یهکل یبرا تواندیتجارتخانه نم یسبدون اذن رئ یمقام تجارت قائم

 آن. یهتجارتخانه نه کل یاز کارها یدر جزئ یاتجارتخانه و  یسرئ

وکالت  یستثبت و اعالن شود وگرنه در مقابل ثالث که از عزل مطلع ن یدکه وکالت او ثبت و اعالن شده با یمقام تجارتقائم عزل 

 .ماندیم یباق

و در صورت  شوندیمؤسسه منعزل م یندگاننما یراما سا شودیمنعزل نم یم تجارتمقاقائمتجارتخانه  یسفوت و حجر رئ با 

 .شوندیمنعزل م یندگاننما یرمقام و هم ساانحالل شرکت هم قائم

 

 «ضمانت»

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عنه( را عقدی است که به موجب آن ضامن در برابر طلبکار )مضمون له( و با موافقت او دین دیگر )مضمون

 گیرد )با دو اراده ضامن و مضمون له(.عهده میبه 

 

 کند.ذمه مضمون عنه به کل بری شده است و فقط ضامن دین را پرداخت می

 )اصل(  ذمهنقل  -1انواع ضمان: 

 

 

 ضم ضمه -2

تواند به ضامن و مدیون اصلی طلبکار تضامناً می )اصل(  تضامنی )عرضی(

 رجوع کند یا هر کدام  از دو نفر قید شده برای کل طلب یا بقیه طلب.

 

که کند و درحالیطلبکار ابتدا به مدیون اصلی رجوع می ای )طولی( وثیقه

تواند رجوع کند. )نیاز به تصریح در میدین پرداخت نشد به ضامن و وثیقه 

 قرارداد( قانون یا
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  ادامه ضمانت

         

 

 

 

 

 

                                       

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

      

 

 

 

                   

                                

 

 

 

 

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست هر چند دین اصلی به واسطه فوت و ورشکستگی 

 مگر ضمان حال باشد. مدیون اصلی حال شود. 

 

 همین که دین اصلی به نحوی از قبیل 

 

)حتی ضمان  له را به دریافت یا انصراف طلب ملزم کند مضمون تواندضامن می اگر دین حال باشد 

 مؤجل باشد(

 از دریافت طلب خودداری کرد -1له: اگر مضمون

 یــا

 از اعاده وثیقه خودداری کرد -2

 

 
 

 له باید:بعد از پرداخت دین توسط ضامن، مضمون

 

 

 

 

شود.ضمان مؤجل با فوت ضامن حال می 

 

 تهاتر

 .شودبری می ضامن نیز قط شود،سا فای به عهد و

 ابراء

 .شود خود بری میضامن فوراً و به خودی 

تمام اسناد و مدارکی که برای رجوع ضامن (1

 عنه نیاز است تسلیم کند.به مضمون

اگر دین اصلی باوثیقه باشد باید آن را به (2

 ضامن تسلیم نماید.

غیرمنقول داشته باشد اگر دین اصلی وثیقه (3

باید تشریفاتی که برای انتقال  عنهمضمون

 وثیقه به ضامن الزم است انجام دهد.
 



 گروه آموزشی وکیل شو                            کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                          حقوق تجارتبندی جزوه جمع 22

 

 

 

 

 

 

 

  



 گروه آموزشی وکیل شو                            کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                          حقوق تجارتبندی جزوه جمع 23

 

 

 »شرکت با مسئولیت محدود«

  
ای است و مسئولیت شرکا فقط تا میزان سرمایه های سرمایههای با مسئولیت محدود جز شرکتشرکت

 گونه مسئولیتی ندارند.های مازاد بر آن هیچآنهاست و نسبت به بدهی

 اری است.مسئولیت محدود امور تجهای با موضوع شرکت

 نفر است. 2حداقل تعداد شرکا در شرکت 

 شود.سرمایه هر یک از شرکا به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی

چنان شرکت اگر قید نشود شرکت هم قید شود  با مسئولیت محدوددر کنار نام شرکت باید عبارت 

 ود و تابع آن است.شرکت تضامنی محسوب میبا مسئولیت محدود است اما در مقابل اشخاص ثالث ش

چنان شرکت با مسئولیت اگر قید شد شرکت هم در نام شرکت اسم هیچ یک از شرکا نباید قید شود 

محدود است اما شریکی که نامش در کنار نام شرکت است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در 

 شرکت تضامنی را دارد.

 لیت محدود: زمان تشکیل شرکت با مسئو

 

 

 

 شود.توسط خود شرکاء شرکت با اتفاق آراء آنها انجام می های غیرنقد سرمایهتقویم 

 شرکا بعد از تقویم باید حتما در شرکتنامه قید کنند که تا چه میزان سرمایه غیرنقد تقویم شده است.

)بطالن نسبی( و شرکا در مقابل  باطل استکه شرکت برخالف این دو شرط تشکیل شود درصورتی

لث حق استناد به این بطالن را ندارند. )شرکت در مقابل اشخاص ثالث باطل نیست( و شرکایی اشخاص ثا

 اشخاص ثالث و شرکاء دیگراند در مقابل اند و این دو شرط را رعایت نکردهکه مسئول بطالن بوده

 مسئول هستند. )فقط در خصوص خسارت( متضامناً

 است.« یخ حدوث موجب بطالناز تارسال  10»طرح دعوی خسارت از موارد فوق 

 دارند. مسئولیت تضامنیهای غیرنقد در مقابل اشخاص ثالث شرکا برای تقویم سرمایه

 )مرور زمان دعوا( سال از تاریخ تشکیل شرکت است 10طرح دعوای ناشی از مقررات فوق 

 تمام سرمایه نقد پرداخت شود. -1

 تمام سرمایه غیرنقد تقویم و تسلیم شود. -2

  
 د.عبارتی کل سرمایه شرکت باید پرداخت شو به

 الشرکه در انتقال سهم

 های با مسئولیت محدودشرکت

3موافقت اکثریت عددی شرکایی که  -1
4

 سرمایه را دارا هستند. 

+ 

 تنظیم باید به صورت سند رسمی انجام شود. -2
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 با مسئولیت محدودادامه شرکت 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر است.«  3»حداقل تعداد هیئت نظار 

 ها بر طبق اساسنامه«شود مابقی دورهئت نظار اولین دوره برای یک سال تشکیل می»هی

 

 

 

 

 

 
اداره شرکت با 

مسئولیت 

محدود

 

های با مسئولیت در شرکت

محدود در صورتی که تعداد 

نفر باشد  12شرکاء بیش از 

 ( نفر 13)حداقل 

 

 

اندوخته 

 قانونی

 

شوند اداره کاء یا خارج آن تعیین میتوسط یک یا چند مدیر که از بین شر

 های با مسئولیت محدود با مدیران است.نماینده شرکتشود و می

 

مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را برای نمایندگی و اداره شرکت دارند. 

بنابراین محدود کردن   مگر در اساسنامه غیر آن در نظر گرفته شود

د در خارج از اساسنامه در مقابل اشخاص های با مسئولیت محدومدیران شرکت

 یکن است اما مابین خود شرکا صحیح است.لمطل و کانثالث با

 شرکت باید دارای هیئت نظار + مجمع عمومی + مدیر باشد.

نفر باشد فقط وجود مدیر الزامی  13اما اگر تعداد شرکا کمتر از 

 است، مابقی )هیئت نظار + مجمع عمومی( اختیاری است.

 وظایف هیئت نظار:
 باید مجمع عمومی را دعوت کند.حداقل سالی یک مرتبه .1

بالفاصله بعد از انتخاب شدن باید رسیدگی کند که کل سرمایه شرکت .2

 پرداخت شده باشد و در شرکتنامه قید شده باشد.

تواند شرکاء را در صورت اقتضا برای انعقاد مجمع عمومی هیئت نظار می.3

 .العاده دعوت کنندفوق

های تعاونی های با مسئولیت محدود مانند شرکتی احتیاطی در شرکتتشکیل سرمایه

ی احتیاطی عبارتند از: ساالنه و سهامی الزامی است. اندوخته قانونی یا سرمایه
1
20

از  

شود تا به سود خالص شرکت جهت اندوخته قانونی برداشت و کسر می
1
10

ی سرمایه 

شرکت برسد بعد از 
1
10

 شود.ن اختیاری میبرداشت آ 
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 مه شرکت با مسئولیت محدودادا

  

گیری در شرکت تصمیم

 با مسئولیت محدود

 تغییرات سرمایه

 الشرکهازدیاد سهم

 اکثریت الاقل نصف سرمایه دعوت اول: گیری راجع به شرکت تصمیم

اگر در مرتبه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدد دعوت شوند 

 کند.دی کفایت میاکثریت عد دعوت دوم:و در 

 

گیری مشخص دقت شود در صورتی که در اساسنامه حد نصاب تصمیم

 شود.نشده باشد طبق مراتب فوق عمل می

   اتفاق آراء تغییرات تابعیت شرکت 
 

اکثریت عددی شرکاء که حداقل  تغییرات دیگر در اساسنامه 
3
4
  

 سرمایه شرکت را دارا هستند.

 

نصاب دیگری را تعیین کرده باشد.« »مگر در اساسنامه حد 

 الشرکه کردتوان شرکاء را مجبور به ازدیاد سهمبا هیچ اکثریتی نمی

 »مگر با اتفاق آراء«

حق رأی و روابط میان 

 شرکاء شرکت

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد  حق رأی:

 باشد.بود مگر در اساسنامه خالف آن مقرر شده 
 

ای روابط شرکاء تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه مقرره روابط میان شرکاء:

 شود.گذاشته نشده باشد تقسیم سود و ضرر به نسبت سرمایه میان شرکاء انجام می
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 ت محدودهای با مسئولیادامه شرکت

 

 انحالل شرکت

  انحالل ارادی شرکت: -1

ای از شرکا که سرمایه آنها بیش از تصمیم عده
1
2

 شود.سرمایه باشد موجب انحالل شرکت می 

 انحالل قهری شرکت: -2

 هدف اصلی شرکت به پایان برسد یا غیرممکن شود.  (1

 ود. برای شرکت وقت تعیین کرده باشند )شرکت موقتی( و وقت آن تمام ش (2

 شرکت ورشکسته شود. (3

 بینی در اساسنامهپیشفوت یکی از شرکاء در صورت  (4

 انحالل شرکت به حکم دادگاه: -3

به واسطه ضرر وارد شده بر شرکا 
1
2
سرمایه شرکت از بین رفته است و به تقاضای یکی از شرکاء دادگاه  

ت سهم آن شریک و اخراج او که سایر شرکا حاضر به پرداخصورتیدهد درحکم به انحالل شرکت می

 نیستند.

 

 شوند:کالهبردار محسوب می ه امورات انجام شده برخالف قانوناشخاص زیر به واسط 

 کنند.افع موهومی را بین شرکاء تقسیم مییا با صورت دارایی جعلی من مدیرانی که بدون صورت دارایی -1

 .تقویم کرده باشند نقدی را بیش از قیمت واقعی آنغیر الشرکهبا وسایل متقلبانه و سوءنیت سهم کسانی که -2

الشرکه الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهمکه برخالف واقع پرداخت تمام سهم مدیرانی موسسین و -3

 قدی در اوراق واسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کردند.غیرن
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 «شرکت تضامنی و نسبی»

 

 تحت اسم مخصوص -1که:  شرکت تضامنی شرکتی است

 برای امور تجاری -2

 یا چند نفر شریک  2ن حداقل بی -3

 با مسئولیت تضامنی که شرکا دارند -4

 
 شودتشکیل می

 به این صورت که اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض

 کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

 
 ه شودئولیت تضامنی شرکا بستهر قراردادی برخالف مس

 باطل است اما میان خود شرکا معتبر است.در مقابل ثالث 

 

 و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. شرکت تضامنیدر اسم شرکت تضامنی باید عبارت 

و مابقی شرکا را نیز با نام »و شرکا و برادران و...« در اسم شرکت قید کند )در صورتی که نام بقیه 

 در اسم شرکت صریحاً قید نشود(.شرکا 

ی شرکت پرداخت شده باشد تمام سرمایه های تضامنی و نسبی شکیل شرکتزمان دقیق ت

 الشرکه غیرنقدی نیز تماما تقویم و تسلیم شده باشد.()سرمایه نقدی تماما پرداخت شده باشدو سهم

نامه قید شود اگر در شرکتنامه بین شرکا تقسیم میمنافع مطابق شرکت  در روابط بین شرکا

 شود.الشرکه میان شرکا تقسیم میبه نسبت سهم نشده باشد منافع 

 های غیرنقدی به عهده تمامی شرکاء است به اتفاق آراء آنها.تقویم سرمایه

 های تضامنی و نسبی امکان انتقال سهم الشرکه وجود ندارد در شرکت

 به اتفاق آرا شرکا مگر 
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 «و نسبی شرکت تضامنیمسئولیت در »

  

 

 بعد از انحالل شرکت

وصول  یتوانند برایطلبکاران شرکت م

شرکا که  از یک مطالبات خود به هر

 .به تمام آنها رجوع کنند یاو  بخواهند

از شرکا  یک یچدقت شود ه

 یزانمکه  ینتوانند به استناد اینم

سهم او در  یزانقروض شرکت از م

از پرداخت  یدنمایشرکت تجاوز م

 کند. یقروض شرکت خوددار

 )در رجوع شرکا به هم(روابط خود شرکا در شرکت 

مسئولیت هر یک از شرکا در تادیه قروض شرکت به 

 نسبت سرمایه خواهد بود.

نامه ترتیب دیگری مشخص که در شرکت]درصورتی

 نشده باشد.[

 

متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروض خواهد بود 

که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در 

 داده شده باشد یا خیر.اسم شرکت تغییری 

 

هر قراری برخالف این موضوع میان شرکاء 

بسته شود در مقابل ثالث باطل اما در مقابل 

 خود شرکا معتبر است )برای رجوع به هم(.

 

 یایدبه عمل ب یدکه شرکت منحل نشده است مطالبه قروض از خود شرکت با یزمان تا

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 ید تضامنی:ورود شرکاء جد

 عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود.هر کس به

 
 

 



 گروه آموزشی وکیل شو                            کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                          حقوق تجارتبندی جزوه جمع 29

 

 

 طلبکاران شرکاء« طلبکاران شرکت،»

 

 هرگاه شرکت تضامنی منحل شود:

 
 

 .شودض شرکت از دارایی شرکت پرداخت میابتدا قرو

 
 

 )طلبکاران شرکت طلبشان را از دارایی شرکت  زمانی که قروض شرکت تا و

 (.شخصی شرکا هیچ حقی نخواهند داشت دریافت نکردند طلبکاران

 
 

 زمانی که طلبکاران شرکت به شرکت رجوع کنند

 برای دریافت طلب خود و دارایی شرکت

 کفاف طلب آنان را ندهد طلبکاران شرکت

 .کنندتوانند به شرکا شرکت رجوع می

 

 «ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی»

  توان حکم دادیبه ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحالل شرکت م

 

 

با ورشکستگی شرکاء شرکت ندارد و برعکس ورشکستگی بعضی از شرکاء  «ایکت »مالزمهورشکستگی شر

   مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد

 

 

 

 

 

در شرکت تضامنی شرکا باید حتما یک نفر از میان خود یا از خارج  « تضامنی و نسبیاداره شرکت »

   به سمت مدیر معین کنند

 

1 

3 

2 

 در این صورت طلبکاران شرکت

 به شرکا رجوع کردند با طلبکارانکه 

 شخصی شرکاء هیچ یک بر دیگری

 حق تقدم نخواهند داشت.

 

4 

مشروط بر اینکه دارایی 

شرکت تقسیم نشده باشد + تا 

 .قبل از ختم تصفیه باشد

 

خود اما در صورت ورشکستگی تمامی شرکا خودبه

شد اما الزاما موجب  موجب ورشکستگی شرکت خواهد

این رویداد نخواهد شد بلکه امکان این رویداد وجود 

 دارد.

 حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در حدود 

 51مسئولیت وکیل در مقابل موکل خود است. ]مطابق ماده 

 ق.ت[
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توانند برای گرفتن طلب خود به دارایی شرکت رجوع کنند ا نمیطلبکاران شخصی شرک همانطور که گفته شد

 اما: 

 

 توانند برای گرفتن طلب خود نسبت بهمی

 شرکت از منافع شرکت یا سهم مدیون در

 سهمی که در صورت انحالل شرکت مدیون

 .را درخواست کنند در شرکت دارد طلب خود

 

 ی کهاین طلبکاران شخصی شرکا درصورت

 باشند و نتوانسته باشند به شریک مراجعه کرده

 لب خود را از دارایی شریک بگیرندط

 

 درخواست گرفتن طلب خود از منافع شرکت

 کنندکه متعلق به مدیون هست می

 

 

 درصورتی که منافع مدیون در شرکت

 رای طلب طلبکاران نباشدکافی ب

 توانند برای گرفتن سهم مدیونمی

 دانحالل بدهن شرکت درخواست در

  

 

 

 

  

1 

2 

 

3 

4 

 ماه قبل قصد خود را 6طلبکار باید حداقل 

سمی به اطالع شرکت به وسیله اظهارنامه ر

 برسانند.

 

 شرکاءدر این صورت شرکت یا بعضی از  5

 توانند مادام که حکم نهایی صادر نشده استمی

 
6 

 یاطلبکاران را جلب کند.  یترضا یا -1

 در شرکت را به طلبکاران  یکسهم شر -2

 را اخراج کنند. یککنند و شر پرداخت
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 «تهاتر در شرکت»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «تکمیل سرمایه»

 

های وارده به شرکت و اطر ضررتواند به تکمیل سرمایه اجبار کند بخهیچ یک از شرکاء را شرکت نمی

 . قرر شده بکند تا ضررها جبران شودمنامه از آنچه در شرکت را مجبور به بیش تواند شرکانمی

 
 مگر

 
 الشرکه شرکاء کم شود مادام کهاگر به واسطه ضررهای وارده سهم

 منفعت به شرکاء ممنوع است.این کمبود جبران نشده است تادیه هر نوع 

  

از پرداخت بدهی خود به  قبال طلبی که یکی از شرکا دارد  حق ندارد در

 .کند استناد به تهاتر شرکت خودداری و

 اصل بر عدم تهاتر

از پرداخت  حق ندارد به استناد به اینکه طلبکار او به شرکت مدیون است 

 .دهی خودداری استناد به تهاتر کندب

  بدهکار شرکت

 

 

   شریک شرکت

 

 ئاً اگر کسی طلبکار شرکت، و مدیون به یکی از شرکا باشد و استثنا

 
 بعد از انحالل شرکت طلب او از طرف شرکت الوصول مانده 

 
 در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر را دارد

 چون شرکت منحل شده است و بدهی شرکت به بدهی شرکاء

 .شودتهاتر مینتیجه دو طلب در مقابل هم قرار بگیرند تبدیل شده و در 
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 «ممنوعیت شرکاء»

، چه به حساب شخص ب شخص خودتواند بدون رضایت سایر شرکاء )چه به حساهیچ شریکی نمی

 ثالث( 

 
 ودهتجارت شرکت نمتجارتی از نوع 

 
 و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود

 .نظیر آن تجارت را دارد داخل شود در شرکت دیگری که

✓  

 با تصمیم تمامی شرکاء امکان تبدیل وجود دارد که در این   تبدیل شرکت تضامنی به سهامی ✓

 .شودمیامی مقررات شرکت سهامی الزامی صورت دیگر رعایت تم

 با اتفاق آراء شرکا  ضامنیدر شرکتهای ت تمامی تصمیمات ✓

 قانون در این خصوص ساکت است حداقل سرمایه در شرکت  ✓

 هم مسئولیت شرکا تمامی مقررات شرکتهای نسبی مانند تضامنی است اما تنها یک فرق عمده دارد آن ✓

 است 

 
 از نسبت سرمایه غدر شرکت تضامنی هر شریکی فار

 .است حالل شرکتبعد از انپرداخت قروض مسئول 

 
 ای که در شرکت دارداما شرکت نسبی هر شریکی به نسبت سرمایه

 مسئول قروض مازاد شرکت بعد از انحالل شرکت است.

 

 شرکتهای نسبی( +)نفر است  2حداقل تعداد شرکا در شرکت تضامنی  ✓

اسم شرکت قید  الاقل نام یک نفر از شرکاء درشود و در اسم شرکت نسبی عبارت )شرکت نسبی( قید می ✓

 ...مابقی مقررات و می شود
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 «انحالل شرکتهای تضامنی و نسبی»

 ستند مشروط بر اینکه حق فسخ های تضامنی و نسبی قابل فسخ هشرکت

 

 
 .بینی شده استپیش (هانسبی و مختلط -کردن شرکت فقط در شرکتهای شخصی )تضامنی  فسخ

  

 ت انحالل ارادی شرک

  
 

 

   ی شرکتانحالل قهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لبسنامه . مطابق اساس1

 نشده باشد.   

. به قصد اضرار هم 2

 .نبوده باشد

 انحالل با توافق همگی شرکاء )اتفاق آرا( -1
 

 با فسخ کردن شرکت توسط هر شریکی )با شرایط قید شده(  -2

 [رسانی شده باشد.ماه قبل از فسخ باید اطالع 6]        

 هدف شرکت انجام شده یا هدف غیر ممکن شده باشد  

 قت بودن شرکت مدت آن منقضی شده باشد درصورت مو

 ورشکستگی شرکت  

 فوت و حجر هر یک از شرکاء شرکت  

 شود.خود منحل میدر خصوص فوت یا حجر یکی از شرکاء شرکت خودبه

 مگر

 
 رضایت سایر شرکا + قائم مقام متوفی وجود داشته باشد

 
متوفی فرصت  مقاماگر تمامی شرکا رضایت خود را اعالم کرده باشند قائم

 رضایت را اعالم کند. ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم 1دارد ظرف 

 .سکوت نشان از رضایت خواهد بود 

 
 شود. در سود و ضرر قائم مقام شریک می در صورت رضایت 

 شود. تنها در سود شریک می در صورت عدم رضایت 
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 ه انحالل شرکتهای تضامنی و نسبیادام

 

 حالل به حکم دادگاهان

 

 

 

 

 

 

  «شرکتهای تعاونی»

  .ای استسرمایهشرکتی  ✓

  .شودسرمایه به قطعات سهام تقسیم می ✓

های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی رفع نیاز شرکتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ✓

  .شودق کمک متقابل به همدیگر تشکیل میعی اعضاء از طریو اجتما

  .خروج شریک هم کامال اختیاری است عضویت در شرکت اختیاری است و ✓

 شوند.مجمع تشکیل میه س در شرکتهای تعاونی هر ✓

تواند حق رای خود را قط یک حق رای دارد و هر شریکی مینظر از سهامش فهر شریک در شرکت صرف ✓

رای با  دوبیش از تواند عالوه بر رای خود اما هیچ عضوی نمی کند و وکالت دهد اگذار دیگر و به عضو

 .وکالت داشته باشد

 .با نام است سهام شرکت الزاماً ✓

  .افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید یا باال بردن مبلغ اسمی است ✓

 حداکثر میزان سهام هرعضو ✓
1
7

  .کل سرمایه شرکت است 

 .ادی غیر از افراد شرکت ممنوع استم به افرانتقال سها ✓

  .نفر است 7حداقل تعداد اعضا  ✓

 

 

 

 

 کت از دادگاه با در خواست یکی از شرکا با دلیل موجه بر انحالل شر

درصورتی که این مورد تقصیر یکی از شرکاء باشد با تقاضای بقیه شرکاء 

 دادگاه حکم به اخراج شریک می دهد . 

با ورشکستگی یک شریک + تقاضای انحالل شرکت توسط مدیر تصفیه 

 وگیری از انحالل شرکت.ماهه و عدم جل 6شریک + با گذشت مهلت 

 عدم کفایت دارایی شخصی  درخواست طلبکاران شخصی شریک 

 شریک و منفعت در شرکت 

 
 ماه قبل از درخواست 6درخواست انحالل شرکت + اظهارنامه 
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 های تعاونیادامه شرکت

 سرمایه شرکت ✓

 

 

    سرمایه ✓

 

 

 «های مختلطکتشر»

 

 الف( شرکتهای مختلف سهامی:

 سهامداراز شرکای ضامن+ شرکای 

 نفر 4حداقل تعداد شرکا 

   آید میقطعات سهام در ی آنها به صورت سهام وکسانی هستند که سرمایه شرکای سهامدار

 .ت آنان تا میزان همان سرمایه استمسئولی

مسئول تمام قروض  نیامده اما ی او در شرکت به صورت سهام درشرکاء ضامن کسی است که سرمایه

 .در صورت انحالل شرکت تضامنی است ضامن ءمسئولیت شرکاشرکت است و 

الاقل اسم یکی از شرکاء ضامن در آن  ه شود ورت شرکت مختلط استفاداسم شرکت باید از عبا در

  .قید شود

 شرکاء ضامن مدیریت شرکت مختلط سهامی 

 (سهامیوظیفه نظارت در شرکت مختلط ) نوع شرکت الزامی است  در دو هیئت نظار

 نفر( 13با مسئولیت محدود )با تعداد شرکاء حداقل  -1

 (شریکاد تعد مختلط سهامی )با هر -2

  .نفر است 3 حداقل تعداد هیئت نظار

 .سال است یکاولین هیئت نظار برای 

  

 تماما توسط اعضا  

 درصد اعضا مابقی توسط نهادهای دولتی و عمومی 51حداقل 

 

 یا

 یا

 نقداً 
1

3
 تأدیه 

 تماماً تقویم و تسلیم غیرنقدی 
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 انحالل شرکت مختلط سهامی
 

 درخواست انحالل شرکت توسط شرکاء ضامن با دلیل موجه از دادگاه

 تصمیم هیئت نظار + موافقت مجمع عمومیبا 

 با تصریح اساسنامه  فوت و حجر شرکاء ضامن 

 اساسنامه  مومی + تصریحتصمیم مجمع ع

 تصمیم مجمع عمومی با رضایت شرکا ء ضامن 

 خواهد.ورشکستگی شرکاء ضامن که مدیر تصفیه درخواست انحالل شرکت را می

 

 «شرکت مختلط غیر سهامی»

 

 : امور تجارتیموضوع

 نفر  2: حداقل تعداد شرکاء

 شرکاء ضامن + شرکاء با مسئولیت محدود 

 سهامی + نام یکی از شرکاء ضامن شرکت مختلط غیرر اسم شرکت عبارت د

 نامهود و زیان میان شرکاء مطابق شرکتدر تقسیم س

لبکاران شرکت مقابل طهر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود که نامش جزء اسم شرکت باشد در 

  .در مقابل اشخاص ثالث باطل است دادی برخالف این نیزهر قرارشوند شریک ضامن محسوب می

 شرکت ضامن   سهامیاداره کردن شرکت مختلط غیر

 .شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه از وظایف اوست

ای برای شرکت کند در مورد تعهدات نداشته از آن معامله در معاملهگر شریک با مسئولیت محدود ا

 .مگر تصریح به وکالت کرده باشد  هدداشتحکم شریک ضامن را خوا  مقابل طرف معامله

خالف آن از درجه شرکت را داشته هر قراردادی  هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور

 .اعتبار ساقط است
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 ادامه شرکت مختلط غیر سهامی
 

 انتقال سهم الشرکه 

با انتقال تمام  الثی راتواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثهیچ شریک با مسئولیت محدود نمی

 .شرکت کند الشرکه خود به او داخل دریا قسمتی از سهم

اداره شرکت حق دخالت در  بورزاگر چنین انتقالی صورت بگیرد انتقال صحیح است اما شخص م

 ندارد. شرکت را و نه حق تفتیش در امور

کرده باشد شریک با سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر در

مگر اثبات کند که اشخاص  در مقابل ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود  مسئولیت محدود

  .اطالعی نداشتند وی دود بودن مسئولیتبور از محزم

محدود هنوز تمام یا ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت  هرگاه شرکت به طریقی غیر از

لبکاران شرکت حق ط یا پس از تادیه مسترد داشته است  داخته ورپالشرکه خود را قسمتی از سهم

 اقامه علیه شریک با مسئولیت محدودای که پرداخت نشده است مستقیما الشرکهدارند معادل سهم

 . دعوا نماید

 .مدیر تصفیه دارد را  بورزدر صورت ورشکستگی حق م

 

موجب کسر سرمایه او در شرکت ی که گر در صورتتوان داد مبا مسئولیت محدود سود )فرع( نمی به شریک ✓

 .نشود

جبران الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود مادام که این کمبود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم ✓

  .نشده تادیه هر منفعتی به او ممنوع است

 

فتی مسئول تعهدات پرداخته شود شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریا وجهی برخالف حکم فوق اگر

 . بیالن مرتبی وجهی گرفته باشد + به اعتبار وردی که با حسن نیت وشرکت است مگر در م
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 ل شرکت مختلط غیر سهامی انحال
 
 

 حق فسخ شرکاء ضامن -1

 فوت و حجر شرکاء ضامن -2

  

 هادر مقررات مختلفه شرکت
 

  .هاستون ثبت شرکتبوط به قانقوانین مر های تجاری الزامی و تابعنام شرکتثبت

  .رسدباشد هر شعبه جداگانه به ثبت می اگر شرکت دارای شعب متعدد

های تعاونی باید در تمام اوراق خود سرمایه ارد به استثناء شرکتهر شرکتی که در ایران فعالیت د

 شود.محکوم میجزای نقدی به وگرنه  تا مبلغ پرداختی قید کنند  شرکت را صریحاً

 

 در تصفیه امور شرکتها بعد از انحالل 

 

  مدیر یا مدیران شرکت با ی / نسبی / مختلط های تضامنشرکت

 ضامن اشخاص دیگری را تعیین کنند مگر شرکاء

  .اء ضامن شود تعیین با دادگاه استاگر اختالف میان شرک

عمومی ترتیب  معمگر اساسنامه یا اکثریت مج مدیران شرکت  با  شرکت با مسئولیت محدود

 .دیگری را مشخص کنند

العاده که رای به مگر اساسنامه یا مجمع عمومی فوق مدیران شرکت  با های سهامیشرکت

 .ر کنددهد به ترتیب دیگری مقرانحالل می

 + وصول مطالبات خاتمه دادن به کارهای جاری+ اجرای تعهدات +  وظیفه مدیر تصفیه

 دارایی شرکت   تقسیم

 .ی اگر نیاز به معامالت جدید باشددات حتتعه جرایا

 وصول مطالبات حق اقامه دعوا شخصا یا توسط وکیل  در

 سال از تاریخ اولین اعالن  1+  مرتبه آگهی 3 تقسیم دارایی شرکت 

 ماه از تاریخ اولین اعالن[ 6هامی شرکت س در]

 جباری ء ضامن به استثنای داوری اارجاع به داوری در صورت اجازه شرکا

 سال از تاریخ ختم تصفیه  10شرکت حفظ دفاتر 
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 شرکتهای سهامی

م محدودبه مبلغ اسمی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سها ✓

 سهام آنهاست.

 باشد )شکالً تجاری(حتی اگر موضوع فعالیتش هم بازرگانی ن شرکتی بازرگانی است  شرکت سهامی  ✓

 

 

 

 های سهامی م شرکتسیتق

  

 سهامی عام  

 

 خاص سهامی 

 

 

شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از 

 کنند. طریق فروش سهام به مردم تامین می

شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط 

 مؤسسین تامین گردیده است.
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 نفر 3حداقل تعداد شرکاء 

 

 نفر  3 یهاول ینحداقل تعداد شرکاء: موسس

 نفر  5 یلهنگام تشک

  یالر یلیونم 5 یهحداقل سرما یالر یلیونم 1 یهحداقل سرما

و  ینآن تعهد توسط مؤسس %100 یهتعهد و پرداخت سرما

 .آن نقداً به بانک پرداخت شود %35حداقل 

 %35و حداقل  ینتعهد توسط موسس %20حداقل  یهو پرداخت سرما هدتع

  یساننویرهتوسط پذ تعهد یآن نقداً پرداخت مابق %20از 

 %35قل تعهد شده باشد و حدا یدبا یهسرما %100 یسینو یرهاز پذ بعد *

 . اخت شده باشدآن نقداً پرد

  نقدیرغ یهسرما

ط کارشناس انجام وست یابیارز تواند غیرنقد باشد.تماماً می

 ینموسس یهتوسط کل یابیقبول ارز شود و یم

 نقد یرغ یهسرما

 یابیآن توسط کارشناس و قبول ارز یابیارز .نقد باشدیرتواند غیتماما نم 

 مؤسس. یتوسط مجمع عموم

  یساننویرهنه پذ ینتوسط مؤسسنقد فقط یرغ یه*سرما

 یسهامشود به شرکت  یلممنوع است مگر تبد یسینویرهپذ

 عام

 ها+ اجازه مرجع ثبت شرکت با موافقت سازمان بورس یسینویرهپذ
 

 نویسیپذیره 

 تومان 1000حداکثر هر سهم  یمبلغ اسم  .ندارد یتیهر سهم محدود یمبلغ اسم

ممکن است مشروط  یآزاد است ول نقل و انتقال سهام اصوالً

 . شود یمجمع عموم یرانبه موافقت مد

مگر بعد از اخذ  یستقابل انتقال ن یراندم یقهسهام وث *

 مفاصا حساب

  .استآزاد  اصوالًنقل و انتقال سهام 

 مگر بعد از اخذ مفاصا حساب یستقابل انتقال ن یرانمد یقه* سهام وث

 : یسدر شرکت بعد از تاس ییراتتغ

 آراء( یتالعاده )اکثرفوق /عادی  یمجمع عموم با

 : یسدر شرکت بعد از تاس ییراتتغ

 آراء( یتالعاده )اکثرفوق /ی عادیمجمع عموم با

 و بازرسان یرانمد یناول یشرکت با قبول یلزمان تشک و بازرسان  یرانمد یناول یشرکت با قبول یلزمان تشک

با  و بازرسان  یرانمد ینشرکت و انتخاب اول یلتشک

 سهامداران )اتفاق آراء(  یهکل یامضا

 .یستن یزامال ینموسس یمجمع عموم یل* تشک

با تشکیل مجمع  تشکیل شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان 

 عمومی مؤسس )اکثریت آراء(

احراز * تشکیل مجمع عمومی مؤسس و تصویب اساسنامه توسط آن و 

 نویسی کلیه سهام شرکت و تعیین اولین روزنامه شرکتپذیره

 بعد از آن یاخاص قبل از نام شرکت  یعبارت شرکت سهام

 شود.یم یده با نام شرکت قبدون فاصل

بعد از آن بدون فاصله با  یاقبل از نام شرکت  عام یعبارت شرکت سهام

 شود.یم یدنام شرکت ق

 نویس + مبلغ نقدی(تعهد پذیره

هم )به منزله قبول اساسنامه امضای ورقه تعهد س

 شرکت و تصمیمات مجمع عمومی( 

+ 

 سهامی عام سهامی خاص
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 .مدارک آن )مدارک مالکیت( ضمیمه اظهارنامه شود وعین باید د نقد بواگر سرمایه غیر

 
 کند هاتسلیم اداره ثبت شرکت

 
 ها بعد از مطالعه اظهارنامهثبت شرکت جعمر

 
 نویسی را صادر خواهد کرداجازه انتشار اعالمیه پذیره

 + 

 با اجازه سازمان بورس اوراق بهادر

سال نسبت به افزایش سرمایه تا  1یا ظرف 

 میزان حداقل مقرر اقدام شود. 

یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت 

 تغییر کند.

 
تواند درخواست * وگرنه هر ذینفی می

 انحالل شرکت را بدهد.

 

 سیس آن از حداقل سرمایه کمتر شود:اگر سرمایه شرکت بعد از تا

 

 سهامی عام درزمان تاسیسشرکت 

 مبلغ تعهد شده را پرداخت کنند.( %35سرمایه شرکت تعهد کرده حداقل  %20)مؤسسین باید حداقل 

 نویسی سهامای + طرح اساسنامه شرکت + طرح اعالمیه پذیرهباید اظهارنامه

 که به امضای کلیه مؤسسین رسیده است.

 

مؤسسین در نویسی باید توسط عالمیه پذیرها

جراید آگهی + در بانکی که تعهد سهام نزد 

 آن است در معرض دید مردم قرار بگیرد.
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 در شرکت سهامی عام 

ع عمومی مؤسس + اعالمیه قبولی مومی مؤسس رسیده + صورتجلسه مجمای که به تصویب مجمع عاساسنامه

 مدیران و بازرسان 

 
 سال به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت شرکترا

 
ها به ثبت نرسیده باشد لیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکتماه از تاریخ تس 6که شرکت ظرف مهلت درصورتی

ای حاکی از عدم ثبت ها گواهینامهمرجع ثبت شرکت به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان 

نویسان شود تا پذیرهدر آن به عمل آمده است ارسال می هام و تادیه وجودشرکت صادر و به بانکی که تعهد س

هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت  دارد  وجوه پرداختی خود را مسترد وو مؤسسین مراجعه کنند 

 .عهد شده باشد به عهده مؤسسین استپرداخت یا ت

 

 شرکت سهامی خاص در

میمه مدارک زیر به مرجع ثبت رنامه به ضفقط تسلیم اظهاهای سهامی خاص برای تاسیس و ثبت شرکت

 .ها کافی خواهد بودشرکت

 
 داساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران برس -1

 
 ی بانکینامهشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهیاظهارنامه م -2

 کل سهام باشد %35تادیه قسمت نقدی که نباید کمتر از حاکی از 

  
 امضاء کلیه سهامداران برسدباید به نامه اظهار

 
 نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردد.یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر هرگاه تمام

 
 انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت -3

 
 قبولی سمت مدیریت یا بازرسی -4

 
 تشکیل مجمع عمومی عادی. نتشار تاذکر نام روزنامه کثیراال

 .ممکن نیست شرکتهای سهامی در شرف تأسیس  در
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 مگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « اوراق سهام»

 نفر به موجب مقررات اساسنامه  2به امضاء  .1

 بعد از ثبت شرکت  نامه موقت صدور ورقه سهم یا گواهی .2

 بعد از پرداخت تمام مبلغ اسمی نام صدور ورقه سهم بی .3

  

 خاص یدر شرکت سهام

 پس از ثبت شرکت باشد.

 در شرکت سهامی عام

پس از تأیید و تکمیل فرآیندها عرضه عمومی 

 توسط سازمان بورس

 

 بی نام
 

 اقباض وانتقال با قبض 

 نام کرد زیرا توان تمام سهام را بی* نمی

الاقل سهام مدیران جهت وثیقه باید بانام 

 باشد.

 با نام
 

 هاانتقال با ثبت دفتر ثبت سهام شرکت
 

 سهام
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 مبلغ پرداخت نشده سهام 

  ه استکت تشکیل شدزمانی که شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهام ممتاز

 به موجب اساسنامه 

 موقعی که شرکت منحل نشده  تا

 العاده طبق تصویب مجمع عمومی فوق

  دشرکت سهامی عام باید به تصویب مجمع عمومی مؤسس برس در

 د به تصویب کلیه سهامداران برسددر شرکت سهامی خاص بای

 م ممتاز ه تغییر در امتیازات سهاهرگون

 به تصویب مجممع فوق العاده 

 و

  دارندگان سهام ممتاز 1موافقت نصف + 
 

 

 

 

 

 

 مطالبه آن از طریق نشر آگهی )کثیر االنتشار(

 
 شود تا وجه پرداخت شود.مهلتی معقول داده می

 
 شود.خص مزبور اخطار داده میبا اتمام مهلت به ش

 
 ماه 1در صورت عدم پرداخت و گذشت 

 
طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. فروش از 

 )فروش سهام(

 
و حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را 

نخواهند داشت وحتی در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی 

 سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد.تعداد اینگونه 

نسبت به اینگونه سهام معلق ی قابل تقسیم حق دریافت اندوخته

 خواهد ماند.

 

 ظرف مقرر در اساسنامه مطالبه شود.

 
 یرهمد یئتفوق العاده توسط ه یوگرنه دعوت مجمع عموم

 یهسرما یلتقل یبرا

 
 یلتقل یامراجعه به دادگاه بر ینفعیهر ذ نشد   اگر

 یهسرما
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 .صدور آن کالً ممنوع است اوراق قرضه   ✓

 

 شرکتهای   اوراق مشارکت ✓

 

 

 

 

 

  

 سهامی عام  

 سهامی خاص

 تعاونی تولید  

شرکتها قابل  ینا یمجاز به انتشار هستند ول

فقط شرکت به سهام را ندارند  یضو تعو یلتبد

 شده در بورس یرفتهعام پذ یسهام

 مستلزم پرداخت تمام مبلغ سرمایه

 و 

 العادهبا تصویب مجمع فوق

 بی نام به با نام

 
 روز 5شود به فاصله سه نوبت آگهی می

 
 ماه از تاریخ اولین آگهی 6مهلت 

 
 شود.نام باطل میاتمام مهلت سهام بی

 
 سهام بانام صادر و فروش از طریق بورس وگرنه مزایده

 

 انام به بی نامب

 
 یک نوبت آگهی

 
 ماه 2مهلت دو ماه یا حداقل از 

 
 شود.با اتمام مهلت سهام با نام باطل نمی

 
 شودبلکه سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری می

 

 ل سهامتبدی
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 حدنصاب تشکیل:

ای که حداقل حداقل حضور عده
1

2
  

 اندسرمایه را  تعهد کرده

 
بار دیگر  2حد نصاب نشد تنها فقط تا 

 حق دعوت وجود دارد.

 

برای بار دوم 
1

3
 سرمایه 

 

 گیری:حدنصاب تصمیم

 آراء حاضرین 3/2تصمیم با 

 هر سهم = یک رأی* 

 

جلسه دوم: آورده غیرنقد 
1

2
تعداد  

 سهامداران )هر میزان تعهد(

 

 حدنصاب تشکیل:

از  یشحضور دارندگان ب
1

2
که  یسهام 

 دارند. یحق رأ

 
 یدبه حد نصاب نرس

 
 شوندیدعوت م یگرمرتبه د یک

 
 دادند یبار دوم هر تعداد که رأ یبرا

 :یریگ یمتصم حد نصاب

 یت)اکثر ینآراء حاضر 1 نصف + یمتصم

 مطلق(

 ی[نسب یتبه اکثر یرانانتخاب مد]

 حدنصاب تشکیل:

حضور دارندگان بیش از 
1

2
سهامی که  

 حق رأی دارند.

 
به حد نصاب نرسید برای یکبار دیگر 

 شوند.دعوت می

 
بیش از 

1

3
 سهامی دارای حق رأی 

 یهیچ به حد نصاب مجدد نرسید  

 
 حد نصاب تصمیم گیری:

2

3
 آراء حاضرین 

 

 مجامع عمومی

 مجمع عمومی مؤسس
 العادهمجمع عمومی فوق مجمع عمومی عادی
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 :ارزیابی آورده غیرنقدی

 
 

 

 .است تصویب نگرددالبه شده غیر نقد یا مزایایی که مطهرگاه آورده 

 
 .شودماه جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می 1ظرف مهلت 

 
  توانند:نقد آنها تصویب نشده است در صورت تمایل میاین اشخاص که آورده غیر

  .نقد خود را به تعهد نقدی تبدیل کنندتعهد غیر

  .است انصراف از مزایا را بدهندیا درخو

 سایر سهامداران آن را تعهد کرده و سهام خود باطل شده وبه  و تعهد آنها نسبت

 .مبالغ الزم را بدهند

 

های که در صفحه قبل به آن اشاره شد )برای رسیدگی به وضع آوردهمجمع عمومی مؤسس   جلسه دوم  در

 نقد(یرغ

 
 از سرمایه تعهد نشده باقی مانده درصورتی که معلوم شود قسمتی 

 
 روز 10ظرف مهلت  شود و شرکت تشکیل نمی

 
 نامه عدم ثبت شرکت صادر شود و به بانک داده شودها که گواهیاعالم به مرجع ثبت شرکت

 
 

 «مگر همه سهامداران به تقلیل سرمایه رضایت دهند»

 
 

 العادهوقصالحیت مجمع عمومی ف

 اساسنامه )هرگونه افزایش یا کاهش(تغییر  .1
 

 انحالل شرکت قبل از موعد  .2
 

 ادغام شرکتها  .3

 کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی 

 مجمع عمومی مؤسس قبول ارزیابی 
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 صالحیت مجمع عمومی عادی

  .مگر در صالحیت دو مجمع دیگر باشد شود به همه امور شرکت رسیدگی می -1

  .با گزارش بازرس معتبر خواهد بود زیان  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و -2

 سالی یک مرتبه تشکیل می شود در وقت معین شده در اساسنامه  -3

  بعد از تصویب مجمع عادی بین صاحبان سهام و اندوخته تقسیم سود  -4

 [از سود ویژه ساالنه الزامی است %10اگر منافع وجود داشته باشد تقسیم ]

 

 

 دعوت از مجممع عمومی عادی 

 وگرنه به عهده بازرسان به عهده هیئت مدیره  به طور سالیانه 

 :العادهبه طور فوق

 

 

 . ای که داشتروزه 20ف مهلت نکرد ظر یره دعوتکه هیئت مددرصورتی

ن روز اگر دعوت نکرد خودشا 10ظرف مهلت  درخواست از بازرس 

 .آورنددعوت را به عمل می

 

 

   «العادهشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوقت در»

ت رئیسه مجمع از بین هیئ کند را بررسی می ع مورد تقاضاان موضوهم در این حالت مجمع منحصراً ✓

 .حبان سهامصا

شرکتها  حتی اگر یک نفر نخواهد ثبت وقتی برای انقضای مدیران تشکیل شود حدنصاب الزم نیست  ✓

 .باید دعوت کند

 

 

 

 

 

 هرگاه که هیئت مدیره یا بازرس تشخیص دهد 

درخواست دارندگان الاقل 
1
5

 کت از هیئت مدیره سهام شر 
 

 یا
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 ترکیب هیئت رئیسه مجمع عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تواند بر آن تصمیم بگیرد مواردی که هیچ مجمع عمومی نمی

 

 

 هیأت مدیره 

 

 

  

 اگر با دعوت معمولی باشد

 یعنی مطابق اساسنامه یا

برطبق تشخیص هیئت 

 مدیره

 و بازرس

 

 هیئت رئیسه

 

شود بر طبق اساسنامه مشخص می رئیس  1

 مگر مشخص نشود رئیس هیئت مدیره 

 از بین صاحبان سهام  ناظر 2
 

 تواند از بین صاحبان سهام نباشد.می منشی 1

 

درخواست دارندگان دعوت و اگر به 
1

5
 صاحبان سهام یناز ب یسهرئ یئته سهام باشد  

 تغییر تابعیت .1

 افزایش تعهدات صاحبان سهام .2

 محروم کردن یا اخراج کردن صاحب سهام .3

 

اگر در اثر  نفر  3نفر و سهامی خاص  5حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در سهامی عام 

 البدل مقرر در اساسنامه اعضای علی  از حداقل مقدار قانونی کمتر شود .. فوت استعفا یا .

البدل مقرر توسط مجمع عمومی اگر تعیین نشده بود اعضای علی  اگر تعیین نشده بود

 دعوت از مجمع عمومی عادی.

 شوند. از بین صاحبان سهام چه حقیقی و چه حقوقی انتخاب می

 شود. بین اشخاص حقیقی یا حقوقی انتخاب می رئیس هیئت مدیره نیز یا از

 شود. مدیر عامل شرکت از بین اشخاص حقیقی انتخاب می

 کند )هم عمل عزل و هم انتخاب(مجمع عمومی عادی هیئت مدیره را انتخاب می

 شوند.دقت شود اولین مدیران توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب می 

 تواند باشد.سال بیشتر نمی 2ولی از  طبق اساسنامه است  مدت مدیریت 

 ب مجدد آنها بال مانع است.انتخا

 

 اشخاص 

 

 وگرنه عزل توسط دادگاه به موجب حکم قطعی 

  اما تصمیماتشان باطل نخواهد بود. نفع به درخواست هر ذی

 

 محجور و ورشکسته

 اندکسانی که دارای مجازات تبعی

 و کارمندان دولت )بجز شرکت تعاونی(

 

 ممنوع از مدیریت شرکت و بازرسی        
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 ادامه هیئت مدیره 
 

 وعیت افراد فوق جهت اشتغال به بازرسی افراد ز ممنغیر ا 

 

 

 

 

 

 
 

 رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره 

 
 

در مقابل ثالث باطل است  فقط بین مدیران و صاحب سهام معتبر است محدود کردن اختیار مدیران 

    مگر در صورت ذکر در اساسنامه 
 

 صورتی  هر ولی در مطابق اساسنامه  دعوت از هیئت مدیره 

 
1
3

 ت مدیرهاعضای هیأ 

+ 
 حداقل یک ماه از آخرین جلسه

 
 .توانند هیئت مدیره را دعوت کنندمی

 
 

  :حد نصاب جلسات هیئت مدیره

 
 حد نصاب تشکیل جلسه 

 
 مگر خالف آن قید شود در اساسنامه    (یش از نصف اعضا )حضور شخص خودشانحضور ب

 
 گیریحد نصاب تصمیم

 
 مگر خالف آن قید شود در اساسنامه   (ضرین )اکثریت عددیآراء حااکثریت 

 مدیران یا مدیر عامل 

  2و 1طبقه  3فامیل تا درجه 

کسی که خودش یا همسرش از افراد 

 گیرند.الذکر حقوق میفوق

 

توانند به امر بازرسی شرکت نمی

 انتخاب شوند.

 انتخاب توسط خود هیئت مدیره و عزل 

 ه بیشتر(برای مدت تعیین شده توسط هیئت مدیره )ن

 نماینده حقوقی در حکم عضو هیأت مدیره 
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 مدیر عامل شرکت سهامی 
 

  .حتما باید شخص حقیقی باشد

 انتخاب آن توسط هیئت مدیره و عزل آن نیز توسط هیئت مدیره 

تصویب  مدیر عامل انتخاب شود  استند رئیس هیئت مدیره اگر خو
3
4

آراء حاضرین در  

 ومی مجمع عم
 

  د.تواند مدیر عامل شرکت دیگری باشمدیر عامل شرکت سهامی نمی

 اهد بود.[خو شرکت باشد باز هم مدیر عامل اما اگر مدیر عامل دو]

 .[بخواهدرا   تواند از دادگاه عزل اومیاما هرشخص ذینفعی ]

  سئول امورمدیران سابق کماکان م در صورتی که مدیران شرکت سهامی ماموریتشان تمام شود  

تا زمان انتخاب مدیران  تشرک

 .جدید

 سهام وثیقه 

نباید از تعداد سهام الزم برای رأی دادن  اما تعداد سهام وثیقه به موجب اساسنامه مشخص می شود  ✓

  .در مجمع کمتر باشد

  .شدتا زمانی که مدیر مفاصا حساب را دریافت نکرده با قابل انتقال و غیر نام است سهام وثیقه با  ✓

ت اگر بعداز آن مد حساب مدیران برای همان دوره مفاصا نامه هردوره مالی شرکت تصویب تراز ✓

  .شودسهام وثیقه خود به خود آزاد می د مدیریت تمام شود یا سلب سمت شو
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 معامالت خطرناک

 

 

 

 

 .نیستنداین معامالت باطل 

 
 با اجازه هیئت مدیره

 

 
 

  بدون اجازه هیئت مدیره 

 

 

 

 ی اشخاص حقوقی معامالت ممنوعه مدیر عامل و هیئت مدیره به استثنا

 [مانند تحصیل وام از شرکت یا تضمین دیون آنها توسط توسط شرکت]

 
شرایط عادی به مدیر  ها و مؤسسات مالی تحت قیود وجز بانکهب به خودی خود باطل 

 .وام دهدخود 

 
واهر، اجداد ، خبرادر ،، پدر، مادر، فرزند، نوهشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، همسرشامل ا

 .شوداین افراد هم می
 

   ر ضرری وارد شود مسئول جبراناما اگ معامله باطل یا قابل ابطال نیست  شرکت  منع رقابت مدیران با

 .خسارت هستند

 

 

 

 

 

 

 کامالً معتبر  با اجازه مجمع عمومی 

ولی مدیران اجازه دهنده متضامناً  معامله معتبر است  بدون تصویب مجمع عمومی 

 اند. مسئول

 

نفع در برابر معامله معتبراست ولی مسئولیت مدیر ذی با تصویب مجمع عمومی 

 ت.شرکت باقی اس

معامله قابل ابطال است درخواست مجمع عمومی  بدون تصویب مجمع عمومی 

 سال از تاریخ انعقاد کشف معامله. 3عادی توسط دادگاه ظرف 

 

 معامالت مشمول کنترل هیأت مدیره و مدیرعامل 

 )به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله یا سهیم شوند(

 

1 

2 

3 
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 بازرس 

 انتخاب اولین بازرسان 

 

 

 ادی انتخاب و عزل بازرسان بعدی با مجمع عمومی ع

 اجباری  انتخاب بازرس علی البدل 

 شود از آنها اما تنها گزارش واحدی دریافت می اصل استقالل  بازرسان اگر متعدد باشند 

 تصویب ترازنامه و... توسط مجمع عمومی

 

 

  

 
 قواعد مسئولیت مدنی مطابق   اشخاص ثالث در مقابل شرکت و مسئولیت بازرس

 ( )تضامنی نیست

 .در هر صورت ممنوع است شرکت ازرس با معامله ب

 

 افزایش سرمایه

 

 قرائت گزارش بازرس  به پیشنهاد هیئت مدیره و منحصراً مجمع فوق العاده  تصویب با 

 افزایش سرمایه به هر طریقی باشد باید کالً پرداخت شود یا تهاتر شود 

 روش افزایش سرمایه 

 

 

 

 .کت باید پرداخت شده باشده شررمایتماماً س ط افزایش سرمایه شرای

 حق تقدم خرید سهام جدید 

  

 می مؤسس با مجممع عمو سهام عام 

 به اتفاق آراء سهام خاص

 

 بدون گزارش بازرس 

 با گزارش بازرسانی که حق انتخاب شدن ندارند. 

 
 )به هیچ وجه اثر قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط(

 

 صدور سهام جدید .1

نباید ایجاد تعهد کند برای صاحبان  باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود .2

  مگر اتفاق آراء سهام 

 

 به نسبت سهامی که مالک هستند.  برای سهامداران سابق 
 

 این حق تقدم قابل نقل و انتقال است. 
 

به شرط قرائت  العاده به تصمیم مجمع فوق حق تقدم قابل سلب است 

 گزارش بازرس و هیأت مدیره وگرنه تصمیم باطل است. 

 روز از زمان پذیره نویسی  60مهلت آن حداقل 
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 کاهش سرمایه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ممنوع استرید سهام شرکت توسط همان شرکت خ

 
 .بازخرید سهام مجاز است ولی استهالک سرمایه و   

 انحالل شرکت سهامی  

 با انجام هدف شرکت یا غیر ممکن شدن آن 

 (دتمدید شو مگرانقضای مدت ) با

 ورشکستگی شرکت 

 العاده با رأی مجمع عمومی فوق

 با صدور حکم قطعی دادگاه  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال مهلت جبران، جبرانی نشود  1کمتر شدن سرمایه شرکت از حداقل قانونی ظرف 

 شود. وبا تقاضای ذی نفع از دادگاه حکم صادر می
 

حداقل 
1

2
ا العاده و بشرکت از بین برود و... + عدم تشکیل مجمع عمومی فوق سرمایه 

 + تقاضای هر ذی نفع از دادگاه 

سال + تقاضای ذی نفع  1سال پس از ثبت یا عدم فعالیت بیش از  1عدم فعالیت تا 

 ازدادگاه 

ماه از تاریخ تعیین شده در اساسنامه +  10عدم تشکیل مجمع عمومی ساالنه تا 

 نفع تقاضای ذی 

یره یا مدیرعامل + ماه سمت تمام یا بعضی از هیأت مد 6بال تصدی ماندن بیش از 

 تقاضای ذی نفع 

 شود.شرکت به محض انحالل در حال تصفیه محسوب می

 اثر است.انحالل شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعالن نشده باشد نسبت به ثالث بی

 قی است.شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه با

 

ماهه دادگاه  6مهلت حداکثر 

 انحاللبرای رفع موجبات 

 باری سرمایهکاهش اج

 

 با روش کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام

 

زمانی که حداقل 
1

2
 سرمایه شرکت از بین برود. 

 

با تشکیل مجمع فوق العاده رأی به بقاء شرکت 

 شود.یا انحالل گرفته می

 

 کاهش اختیاری سرمایه 

 

با کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و 

 به صاحب آن رد مبلغ کاهش یافته هر سهم 

 

العاده که این کاهش سرمایه با رأی مجمع فوق

از حداقل کمتر نشود و به تساوی حقوق 

 صاحبان سهام نیز لطمه نزند 
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 حساب های شرکت

 .باید روش سال مالی قبل رعایت شودتنظیم حساب  در ✓

 قبل از تقسیم هرگونه سود  ✓

 
 = سود خالص  درآمد – ها ات + ذخیره+ استهالک هاینههز  سود خالص

 – اختیاری  های پیش که تقسیم نشده + اندوخته قانونی وهای قابل تقسیم سالدوس  سود قابل تقسیم

 سود خالص = سود قابل تقسیم  – های سالهای قبل زیان

 

 پاداش هیأت مدیره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تأسیس شرکت استهالک هزینه

 سال( 5های افزایش سرمایه )حداکثر استهالک هزینه

 

 نسبت به کل هیئت مدیره 

 
 نسبت به عضو

 %3در سهامی عام از 

 %6در سهامی خالص از 

 نباید تجاوز کند.  از معادل یک سال حقوق پایه وی عضو موظف  

 از حداقل پاداش اعضای مؤظف نباید بیشتر باشد. عضو غیرموظف 
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 «اسناد تجاری»

 اسناد تجاری

  

 

 

 

 

 

 

 

 :ص شده در قانون تجارت عبارتند ازسه سند مشخ

دهد تا آن صادرکننده آن را به دارنده میسند عادی است که بجای پول به کار می رود و طی   برات .1

 .طرف دارد( 3)وجه آن را دریافت کند یک شخص )محال علیه( مراجعه کند  به

یک دین بکار  ، بلکه بابت تضمینرودمیبرخالف چک و برات، سفته عمدتاً بجای پول بکار ن سفته .2

  .(مطرف داری 2رود )می

دهد تا به ن صادر کننده آن را به دارنده میرود و طی آد تجاری است که بجای پول بکار میسن  چک .3

  .(طرف داریم 3بانک )محال علیه( رجوع کند ووجه آن را دریافت کند )

 

 ًبه جای پول بکار می روندند وی شواسناد تجاری در معامالت صادر م عمدتا . 

 :شودتعهد ایجاد می 2معامالت جاری در صدور اسناد ت با

مابین طرفین که بابت آن چک یا سفته یا برات داده همان معامله فی :تعهد اصلی (1

 .گویندی به آن تعهد پایه نیز میشده است به عبارت

طورکلی به آن معامله، به ایم برایمان چک یا سفته یا براتی که دادهه :تعهد براتی (2

 . دتعهد براتی گوین

 

 

 

 

 

 

شوند و در مقابل این اسناد ادعای جعل و اظهار انکار و از انواع اسناد عادی محسوب می

های تردید قابل پذیرش است. اما اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی یک سری ویژگی

 متمایزتری دارا هستند.

 شوند:اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می 

اسناد تجاری عام: کلیه اسنادی که برای فعالیت بازرگانی بین تاجر یا غیرتاجر برای  -1

 ها، سهام، اوراق قرضیه و....  ند: بارنامهشوند. مانسهولت در امر تجارت رد و بدل می

ند و جایگزین پول هستند. باشاسناد تجاری خاص: اسنادی که قابل نقل و انتقال می -2

 مانند: برات، سفته، چک
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 اصول حاکم بر اسناد تجاری 

 

این اصل در اسناد تجاری نشان دهنده این است که هر امضایی مستقل  :اصل استقالل امضاها (1

. و بطالن هر امضایی که به امضای دیگر سرایت نخواهد کرد شودضاها در نظر گرفته میاز سایر ام

  .ی هر امضایی به تنهایی بیانگر تعهد امضاء کننده استبه عبارت

 : ی با حسن نیتاد بودن ایرادات در مقابل دارندهاصل غیر قابل استن (2

ایرادات در مقابل دارنده با  ها اصل غیر قابل استناد بودناز استثنائات اصل استقالل امضا یکی

، )صادرکننده، ظهرنویس، براتگیر صل به این معناست که صاحبان امضاهااین ا نیت است حسن

اعتراض عدم پرداخت مواجه شده مواردی که سند تجاری پرداخت نشده و با  ...( در ضامنین آنها 

مابین به روابط شخصی و معامله شخصی فی ای که با حسن نیت استتوانند در برابر دارندهنمی

دشان خومابین ین معامله فیاگر انی )یعبا صادر کننده یا دارندگان قبلی، استناد کنند  خودشان

د کند و توانند در مقابل دارنده سندی که با حسن نیت است استنااعتبار شود نمیبه هر علتی بی

  (.وجه سند را پرداخت نکنند

 سند تجاری از بابت پرداخت وجه ای را منعقد کردند و نوان مثال: علی با حسن معاملهبه ع

مله دریافت کرده است ه معاز علی بابت وجسند تجارتی را ا شده است و حسن کهو بدل  رد

علی  شود وند و رضا دارنده آن سند تجاری میکی با رضا آن را به او منتقل میبابت معامله

توانند در مقابل رضای با ه هم خورد نمیب و حسن اگر به هر دلیلی معامله بین خودشان

 .بین خودشان زائل شده استمله معا را پرداخت نکند چون نیت وجه سندحسن

 روابط بین  این ایرادات نسبت به شخص ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست اما در دقت شود

توان به استناد آنها از ستناد هستند و میطرف در مقابل ید مستقیم تمامی ایرادات قابل ا دو

  .پرداخت وجه خودداری کرد

 :معامله سند تجاری بابت وجه  حسن بسته شده ون علی و ای که بیاگر معامله به عنوان مثال

معامله فسخ شود  در معامله، شرطبه علت عدم اجرای بین آنها رد و بدل شده باشد ولی 

 .پرداخت نکند )ید مستقیم( سند را تناد و وجهبه ایرادات اس در مقابل دارنده تواندمیحسن 

 

 

 

 

 

 



 گروه آموزشی وکیل شو                            کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                          حقوق تجارتبندی جزوه جمع 59

 

 

 ادامه اصول حاکم بر اسناد تجاری

 :ادات در مقابل دارنده با حسن نیتاستناد بودن ایراصل غیر قابل ئات استثنا

 شددر مقابل دارنده با حسن نیت گفته روابط شخصی معامله پایه است که  این اصل مربوط به ایرادات در

د باش که به دارنده داده شده است ، اما اگر این ایرادات مربوط به خود سند )تعهد براتی(د نیستقابل استنا

 ( در مقابل شخص ثالث و یدکننده )عالوه بر ید مستقیمت صادرامضاء، عدم اهلی انند ایراد جعلم

 .حین صدور سند قابل استناد هستند در مستقیم نیزغیر

اسناد تجاری باید دارای شرایط شکلی مقرر در قانون باشند  :ط شکلی سندایراد به شرای (الف

اشد آن را از تجاری بودن خارج دارا نب اگر این شرایط را سندشرایطی که مربوط به ظاهر سند است و 

ق.ت شرایط شکلی سند برات ذکر شده است که اگر این شرایط را  223مطابق ماده  :مانند .کندمی

 . تجاری نخواهد بود د سند دیگرباهم دارا نباش

ن صدور سند اگر صادر کننده در حی ه عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی:ب( ایراد مربوط ب

، فاقد قصد بودن یا برای معامله نامشروع صادر شده اساسی باشد از جمله اهلیت نداشتن فاقد شرایط

یراد در مقابل دارنده این ا نویسان منتسب نخواهد شد واین سند به صادر کننده و یا ظهر باشند

 .غیرمستقیم نیز قابل استناد است

تواند در مقابل او در درون سند جعل شده باشد می ضاءاگر شخصی که ام :ایراد مربوط به جعل ج(

کند )چه ید مستقیم چه دارنده سند تجاری این ایراد را مطرح و از پرداخت وجه سند خودداری 

 .(غیرمستقیم

سایرین که امضاء  ها تنها امضاء شخص او باطل است وکه براساس اصل استقالل امضا دقت شود اما

 اد استناد کنند.ند به این ایرنتوانمیخت در سند است وان مسئول پرداآنها به عن

تعهد براتی چه درخصوص تعهد  )چه در خصوص ناد ایرادات در مقابل ید مستقیم:د( قابلیت است

 ( پایه

 {ده شده است در صفحات قبل}توضیح دا

قابل استناد ایرادات اصوالً در مقابل دارنده با حسن نیت  :اد در برابر دارنده فاقد حسن نیتایره( 

هم توان ایرادات را در مقابل او )ه دارنده حسن نیت نداشته باشد مینیست حال اگر مشخص شود ک

 .استناد کرد (ادات معامله پایه وهم تعهد براتیایر

ایرادات مربوط  از ان دارا شدن سند )دارنده سند شدن(شخص فاقد حسن نیت کسی است که در زم

 .به سند مطلع باشد
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 تجاریی در اسناد زتجریدی و تنجی وصف

 

ای امله اصلی دارای استقالل جداگانهیعنی اینکه اسناد تجاری به تنهایی و جدا از مع :وصف تجریدی .1

شود )مگر استناد یه موجب زائل شدن تعهد براتی نمیهستند به عبارت دیگر از بین رفتن معامله پا

 .(به ید مستقیم

قید و شرطی داشته باشد یا معلق به انجام ت وجه سند نباید یعنی دستور پرداخ :یزوصف تنجی .2

 سبب صدور در سند تجاری با درج شرط در سند متفاوت است مثالً که قید دقت شودعملی شود 

، پرداخت سند شرط نشده است اما اگر در سند قید بت خرید اتومبیل پرداخت شوداگر قید شود با

ت پرداخت وجه در صورت اجرای تعهد، به ارداد یا عبارابت حسن اجرای قرشود بابت تضمین یا ب

 . باشدمنزله درج شرط می

 مانند  توان آنها رانمی باشد واسناد تابع احکام تفسیری خاص می :وصف تبعی بودن اسناد تجاری

 .نمود دیون معین قانون مدنی تفسیرتوان اسناد تجاری را در قالب دین مدنی بررسی کرد و نمی

 یون باید دارنده برای اثبات مراجعه به مدیون و عدم پرداخت از طرف مد :پذیریستوصف واخوا

مراجعه به مدیون  هدف اثبات واخواست با ،اقدام به واخواست نماید، واخواست به معنای اعتراض است

 .باید انجام شود

 

 برات

دهد تا در موعد دارنده میرود وطی آن صادرکننده آن را به جای پول به کار میسند عادی که به برات

 .وجه برات را از او بگیرد رجوع کند و معین به شخص براتگیر

 

 رو هستیم طرف روبه 3در برات با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادر کننده .1

 دارنده .2

 محال علیه )براتگیر(.3

 



 گروه آموزشی وکیل شو                            کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                          حقوق تجارتبندی جزوه جمع 61

 

 

 مواعد برات 

 

دارنده برای  ،دراین نوع برات سررسید مشخص است یعنی برات عندالمطالبه باشد: به رؤیت -1

 اصطالحا، کندافت میعلیه رجوع و وجه را دریاند به محالتوتن وجه سند هر زمان که بخواهد میگرف

 .وعده گویندبه این برات برات بی

گیرد وجه سند را ب تواند رجوع کند وور سند برات هرموقع که بخواهد میبنابراین دارنده از تاریخ صد

ه پرداخت رسد مکلف بیتش بت به محال علیه داده شود و به رؤبه محض اینکه برابه عنوان مثال: 

 .جه برات استو

ه ، یعنی وقتی برات را به دارندنوع برات سررسید دقیقا مشخص نیستدر این  :ؤیتبه وعده از ر -2

ی برای گرفتن وجه وزدهیم دقیقا مشخص نیست که سررسید آن چه روزی است و دقیقا چه رمی

دارنده بعد از به  یت روز بعد از رؤ 10ات قید شرط است در بربه عنوان مثال:  .سند رجوع کند

 کند.ه را مکلف به پرداخت وجه برات میعلیپس از آن محال روز 10برات دقیقا  رساندنیت رؤ

 یت براتگیر رساند.برات را باید به رؤ شود ید دقیقا مشخصبرای اینکه تاریخ سررس دقت شود 

 13 . به عنوان مثال:همان ابتدا مشخص است در این برات تاریخ سررسید از: به وعده از صدور -3

 23روز پس از صدور یعنی تاریخ سررسید  10فروردین براتی صادر شده است و در آن قید شده است 

 .شود برای رجوع دارندهردین میفرو

 برات دقیقاً همان ابتدا مشخص است. به عنوان مثال:در این نوع برات سررسید  :روز معین در -4

وجه سند را  تواند به محال علیه رجوع وده میبهمن دارن 20)شود در برات  بهمن دقیقا قید 20

 .(بخواهد

 

  سیدها مشخص ها سرراز رؤیت الزم است و چون در سایر براتاخذ قبول و نکول فقط در برات به وعده

 است نیازی به اخذ قبول و نکول وجود ندارد.
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  برات به رؤیت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برات به وعده از رؤیت -2

 

  

ارائه به براتگیر برای 

رؤیت برات و اخذ 

 وجه آن 

روز از تاریخ امتناع  10ظرف 

فرصت اعتراض عدم پرداخت 

 وجود دارد.

سال از  2سال یا  1ظرف 

تاریخ اعتراض عدم پرداخت 

 .دعوا استفرصت اقامه 

 اگر پرداخت نشد

 وجه برات

سال از  1ظرف 

 تاریخ صدور

1 2 

3 

4 5 

اگر وجه آن را 

براتگیر پرداخت کرد 

 که تمام

ارائه به براتگیر جهت 

 اخذ قبول یا نکول 

اگر پرداخت نشود 

 توسط براتگیر

دارنده مهلت دارد ارائه 

براتگیر جهت اخذ بدهد به 

 وجه برات

شد که تمام اگر پرداخت 

 شود براتمی

روز از تاریخ  10ظرف 

امتناع فرصت اعتراض 

 عدم پرداخت وجود دارد.

سال  2سال یا  1ظرف 

فرصت اقامه دعوا دارنده 

 علیه مسئول پرداخت

سال  1ظرف مهلت 

 از زمان سررسید

سال از  1ظرف 

 زمان صدور

2 3 

4 

8 

1 

5 

6 

7 

9 

 اگر براتگیر قبول کند

شود.سررسید با توجه به تاریخ قبولی مشخص می تاریخ 

.نکته: در برات به وعده رؤیت براتگیر اگر قبول کند دیگر قابل عدول نخواهد بود 

 برات فرصت قبول یا نکول برات  ساعت از ارائه 24نکته: براتگیر به محض ارائه برات یا حداکثر

 را دارد.
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 ادامه برات به وعده از رؤیت -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.تاریخ سررسید با توجه به تاریخ اعتراض نکول مشخص می 

 برات به وعده از صدور -3

  

ارائه به براتگیر جهت 

 اخذ قبول یا نکول 

سال از زمان  1ظرف 

 سررسید

جهت ارائه به مسئول 

 پرداخت و اخذ وجه سند

اگر پرداخت شد که برات 

 .شودتمام می
 اگر پرداخت نشد

 

روز از  10ظرف مهلت 

تاریخ امتناع اعتراض عدم 

 .پرداخت وجود دارد

سال فرصت  2سال یا  1ظرف مهلت 

 اقامه دعوا علیه مسئول پرداخت

اعتراف نکول دارنده باید 

 کند )بدون مهلت(

سال از  1ظرف 

 زمان صدور

2 3 

4 

1 

6 

7 

5 

8 

9 

10 

 اگر براتگیر نکول کند

ارائه به براتگیر جهت 

 اخذ وجه برات 

روز از تاریخ  10ظرف 

امتناع فرصت اعتراض 

 عدم پرداخت وجود دارد.

سال از  2سال یا  1ظرف 

 تاریخ اعتراض عدم پرداخت

 اگر براتگیر پرداخت نکند .اقامه دعوا استفرصت 

سال از  1ظرف 

 زمان سررسید

2 3 

4 

1 

6 

7 
5 

اگر براتگیر پرداخت کرد 

 شودبرات تمام می
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 برات به روز معین -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان وظایف دارنده ذکر شد دقیقاً سر نکته: دارنده باید سر موعد تمام مواردی که در نمودارهای باال به

عدم پرداخت، اعتراض نکول، به اگر حتی به یکی از وظایف خود )اعتراض  وعد خودشان اجرا کند م

 خود انجام ندهدرؤیت رساندن برات و...( را سر موعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اگر دارنده به تمام وظایف خود در موعد مقرر عمل کند  تمام مسئولین برات و صاحبان امضا اعم از

کرده مسئولیت تضامنی  رنویس، ضامنین آنها، براتگیر، شخص ثالثی که برات را قبولصادر کننده، ظه

 دارند. 

 

ارائه به براتگیر جهت 

 اخذ وجه برات 

روز از تاریخ  10ظرف مهلت 

امتناع فرصت اعتراض عدم 

 .پرداخت وجود دارد

از  سال 2سال یا  1ظرف مهلت 

تاریخ اعتراض عدم پرداخت 

 .فرصت اقامه دعوا است

 اگر براتگیر پرداخت نکرد

سال از  1ظرف 

 زمان سررسید

2 3 

4 

1 

5 6 

اگر براتگیر پرداخت کرد 

 شودبرات تمام می

 ن و ضامنین ظهرنویسان و براتگیر را نخواهد داشت.حق رجوع به ظهرنویسا

 ضامنین او را دارند.و فقط حق رجوع به صادرکنندهه و 

 
 علیه رساندهمگر اینکه صادر کننده ثابت کند که در وقت مقرر وجه برات را به محال

 
  که در این صورت دارنده حق رجوع به صادر کننده و ضامنین او را ندارد و

 

 

 . علیه را داردرجوع به محالفقط حق 
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 ظهرنویسی

 

 ()دست به دست گشتن .د تجاری قابل انتقال بودن آنهاستهای اسناکی از ویژگیی

 :شودانجام می به طور کلی انتقال سند تجاری با دو روش

 الف( ظهرنویسی

 .(در سند قید نشده باشدای موردی که نام دارندهب( قبض و اقباض )فقط در 

  امضاء شود یا با شد برای انتقال سند تجاری فقط میاگر نام دارنده در سند تجاری قید شده با (1نکته

 .نام گیرنده سند را منتقل کرد و ضاءصرف یا با ام

  سه راه وجود داردتجارتی  اما اگر نام دارنده در سند تجاری قید نشده باشد برای انتقال سند( 2نکته: 

 از طریق امضای صرف  -1

 از طریق امضاء و نام گیرنده  -2

 از طریق قبض و اقباض  -3

  ی برات شود و با قبض و اقباض به دیگری بض و اقباض یا امضاء خالی دارندهاگر کسی با ق (3نکته

 .ا نداردهیچ کس حق رجوع به آن رامی از او در سند نیست. قل کند چون هیچ نمنت

 .مهر نشان از انتقال نخواهد بود نویسی حتما باید امضا قید شود وبرای ظهر

به این دلیل که باید ظهرنویس در زمان  در زمان امضاء باید تاریخ ظهرنویسی هم مشخص شود 

سی اهلیت نداشته )محجور، ورشکسته( باشد نوین ظهرنویس در زمارنویسی اهلیت داشته باشد اگر ظهرظه

 .نویسی باطل استظهر

 .(ظهرنویسی انتقال برات است این است که برات انتقال پیداکرده است )اصل در اصل در ظهرنویسی بر

 .متی از مبلغ برات را انتقال دهند( باطل استقسظهرنویسی جزئی )یعنی 

 .ظهرنویس در حدود شرط مسئول است اشکال است وظهرنویسی مشروط بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

شد اصل در ظهرنویسی برای انتقال است و برای غیر  همانطور که گفته ظهر نویسی برای وکالت در وصول 

 تصریح دارد.آن نیاز به 

 شود و دارنده فقط حق وصول وجه آن سند را دارد.در ظهرنویسی برای وکالت در وصول انتقال واقع نمی

مگر آنکه خالف آن را ظهرنویس  وکیل در وصول اختیار اعتراض عدم پرداخت و اقامه دعوا را نیز دارد 

 صریح کند.ت

 نیاز به گرفتن وکیل نیست.و حتی او اختیار طرح دعوا به مباشرت رانیز دارد و 
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 یسی ادامه ظهرنو
  

ظهرنویسی برات موجب انتقال مالکیت محل برات نمیشه بلکه طلب ناشی از برات منتقل میشه به 

نیز آن صادر کننده برات است و حتی اگر صادر کننده ورشکسته  عبارت دیگر مالکیت محل برات از

 توانند مدعی آن شوند.بشود طلبکاران صادر کننده می

مینات به دارنده جدید منتقل ضرای دارنده باشد با ظهرنویسی تاگر تعهد براتی متضمن تضمینی ب

 .شودمی

به دارنده  شد با ظهرنویسی تضمینات( دارای تضمیناتی برای دارنده بااصلیمعامله اگر تعهد پایه )

 . جدید منتقل نخواهد شد

  .دهرکدام از مسئولین و متعهدین برات اگر طلبکار دارنده باشند امکان تهاتر وجود ندار

شود اما اگر تاریخ جاعل شناخته میاگر ظهرنویس در زمان ظهرنویسی تاریخ مقدمی را درج کند 

 .آینده را بزند جرم نیست مؤخر و

 

 مندرجات الزامی برات

 (فقدان این مورد سندی نخواهد بود در صورت) امضاء صادرکننده یا مهر او  .1

 (در حکم عدم ذکر تاریخ است االّ و)قید روز/ ماه / سال /  ور( باتاریخ تحریر )صد .2

 نام براتگیر )نام کسی که باید وجه برات را پرداخت کند( .3

 (شودید امضا باشد برات محسوب نمیدر آن نباشد و سف تعیین مبلغ برات )براتی که مبلغ .4

 (ی دعوا)مؤثر در اقامه پرداخت وجه برات  مکان .5

 

 

 

 شود(یکسی که وجه برات به او پرداخت منام دارنده ) .6

 ای باشد نیاز نیست()اگر تک نسخهبرات  ی چندمبه نسخهتصریح  .7

 به وعده ازصدور به روز معین( – به وعده از روئیت  –تاریخ پرداخت وجه برات )به روئیت  .8

 

 

 

 قید کلمه برات در سند الزامی نیست.

 

 1اگر مکان پرداخت ایران باشد مهلت اقامه دعوا 

 سال خواهد بود.

 2اگر مکان پرداخت خارج باشد مهلت اقامه دعوا 

 سال خواهد بود.
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  نکات 

 وجه حامل داریم. ت دری ظهرنویسی برامرحله حین صدور در وجه حامل نداریم اما در برات در -1

باید با تمام حروف نوشته شود.  ت+ تاریخ قبولی برات به وعده از رؤیبرات + مبلغ برات  تحریر تاریخ -2

 نشده است.( حروف نوشته نشوند ضمانت اجرایی مقرر به تمام اگر)

یک مرتبه به حروف نوشته شده باشد  ات بیش ازبر مبلغ در اگر -3
در صورت اختالف
ت کمتر اس مبلغی که            ←

 اعتبار دارد.

یک مرتبه با عدد نوشته شده باشد  مبلغ یک مرتبه با حروف و اگر -4
در صورت اختالف
مبلغ با حروف             ←

 معتبرخواهد بود.

 :صدور برات به وکالت -5

 شود. حقیقی یا حقوقی صادربه حساب یا شخص  و ممکن است برات به دستور

 .موکل خواهد بودات ناشی از برات به عهده ی اختیاراتش عمل کند تعهددر حیطه اگر وکیل

در پرداخت باهم مسئولیت تضامنی ی اختیاراتش خارج شود وکیل و موکل اما اگر از حیطه

 .خواهند داشت

 :پرداخت جزئی در سند تجاری برات -6

 .به قبول همان قسمت از وجه سند است وجه سند دارنده برات موظفصورت پرداخت قسمتی از  در

 بقی وجهشوند و دارنده باید نسبت به ماالذمه میت نسبت به قسمت پرداخت شده بریارمسئولین ب

 .اعتراض عدم پرداخت کند

شود محسوب میصورتی قبولی  قبولی برات باید در روی برات نوشته شود و قبولی در پشت برات در -7

محسوب  ظهرنویسی یا ضمانتبولی ه حتما تصریح شده باشد و در صورت عدم تصریح به قک

 .شوندمی

 تنوشته شود تاریخ برات تاریخ رؤی اگر قبولی بدون تاریخ  تاریخ قبولی حتماً باید در برات قید شود -8

 . آید)قبولی( به حساب می

که شود مگر اینیا مهر کرده است قبولی محسوب می گیر در برات نوشته و امضا عبارتی که برات هر -9

 .صراحتاً قید کند بر عدم قبولی

 :ی در براتجزئ قبول -10

 

 

 

 

تواند فقط قسمتی از وجه برات را قبول کند و این قبول جزئی براتگیر بالاشکال است اما باید گیر می برات

 اند اعتراض نکول کند.دارنده نیز نسبت به مابقی سند که توسط براتگیر قبول نشده
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 ادامه نکات   

 :قبولی مشروط در برات -11

 ا براتگیر درکند امنکول است و دارنده باید اعتراض نکول  ی مشروط از جانب براتگیر در حکمقبول

 .است مسئول خواهد بوده قبول کرده شرطی ک حدود

 ( برات به وعده از رؤیت است فقط مختصنکول دقت شود قبول و)     

  دارنده مؤظف است اعتراض نکول تنظیم کند یت براتگیر نکول کند در برات به وعده ار رؤ اگر

 .ار برای دارنده در نظر گرفته استو با اعتراض نکول اختیاراتی قانونگذ

 :عبارتند ازاین دو اختیار 

و وجه سند  ظهرنویسان رجوع کند زمان سررسید منتظر بماند و به صادر کننده و تاتواند دارنده می .1

 . را دریافت کند

 شود رجوع کرد()به براتگیر نمی

عه کند پرداخت وجه سند مراجتواند تا قبل از سررسید و بعد از اعتراض نکول به مسئولین دارنده می .2

 :هاد بدهدبه آنها دو پیشن و

 یا وجه سند را به دارنده نقدأ پرداخت کند. (1

 رسید بدهند.یا ضامنی برای پرداخت وجه برات در زمان سر (2

در صورت عدم اجرای هیچکدام از پیشنهادات دارنده توسط مسئولین 

 . تواند اعتراض عدم پرداخت کندمی شود وبرات حال می پرداخت

یکی از این  اگر ،های مختلفی را قبول گفته باشدهای متفاوتی براتتاریخدر صورتی که براتگیر در 

موعد سررسید آنها نرسیده  ها که هنوزن سایر براتود دارندگاخت مواجه شها با اعتراض عدم پردابرات

  .تضمین برای سررسید برات خود کنندتوانند از براتگیر درخواست ضامن یا است می

توانند می شود وواست آنها عمل نکرد برات حال میخبراتگیر به در )اگر

 .(رداخت کننداعتراض عدم پ

 .د باید وجه برات فوراً پرداخت شود( قبول شوعده )برات به رؤیتهرگاه برات بی

تعطیلی زمان سررسید خواهد بود  روز بعد از  اگر سررسید برات با تعطیلی رسمی مصادف شود

 .خت شوده برات فردای آن باید پرداوج
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 رداخت توسط شخص ثالثپدر قبول و 

 

یا ظهرنویسان قبول  و را بجای هر یک صادر کننده صرفا برات نکول شدهتواند شخص ثالث می

 .کند

 .(بینی نشدهبول کند )در قانون پیشبجای براتگیر وجه برات راق تواندشخص ثالث نمی

ظهرنویسان نخواهد شد بلکه  الذمه شدن صادرکننده وشود که قبولی شخص ثالث موجب بری دقت

د آنها ثالث نیزمانن ظهرنویسان ذمه تا پرداختی از جانب ثالث اتفاق نیوفتد در کنارصادر کننده و

 .دارند در مقابل دارنده برات امنیمسئولیت تضمشغول خواهد بود و همگی آنها باهم 

 .شودقید می اعتراض نامه نکولدر  ثالث برای پرداخت وجه براتقبول شخص 

 .قید شود دم تأدیهاعتراض عپرداخت وجه برات توسط شخص ثالث باید در 

شود و تمامی حقوق و وظایفی که دارنده دارا شین دارنده میبه محض پرداخت شخص ثالث او جان

 .شودشده است را دارا می

 شوند.الذمه میبری نت را پرداخت کند همه مسئولینده برات وجه برااگر شخص ثالث به جای صادرکن

 تنها ظهرنویسان ما بعد اواگر شخص ثالث به جای یکی از ظهرنویسان وجه برات را پرداخت کند 

 .شوندذمه میالبری

که وجه  تواند به مضمون عنه خود )به جای کسیعد از پرداخت وجه برات به دارنده، میشخص ثالث ب

درصورت پرداخت حق رجوع دارد به کسانی که مضمون عنه خود  و (برات را پرداخت کرده است

 .آنها بگیرد ه پرداخت کرده است ازوجه براتی را ک رجوع کند و

 :مان داوطلب پرداخت وجه برات شوندزلث هم شخص ثا اگر دو

افراد بیشتری داخت کسی که پر  اهند بجای ظهرنویسان پرداخت کننددو بخو اگر هر .1

  .الذمه کند پذیرفته خواهد شدرا بری

گری بجای یکی از دو هم زمان یکی بخواهد بجای صادر کننده پرداخت کند و دی اگر هر .2

کننده پرداخت کند صادر ه بخواهد بجایت شخص ثالثی کپرداخ  ظهرنویسان

   .پذیرفته خواهد شد
 

     .همه آنها مقدم است بر از نکول محال علیه تصمیم به پرداخت بگیرد بعد  اگر خودِ
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 مسئولیت مسئولین برات

اخت وجه برات که اگر دارنده به تمام وظایف خود در سر موعد آن عمل کند تمامی مسئولین در پرد

، ثالثی که برات را ضامن ظهرنویسان و براتگیر ، ظهرنویسان وصادرکنندهل صادر کننده، ضامن شام

 ند(.)در عرض هم هستن قابل دارنده مسئولیت تضامنی داردم در قبول کرده است

امی مسئولین در مقابل دارنده تماگر یکی از ظهرنویسان وجه برات را به دارنده پرداخت کرده باشد 

 .ه پرداخت کرده است هم چنان مسئولندشوند اما در مقابل ظهرنویسی کمیالذمه بری

الذمه هستند اما ظهرنویسی که پرداخت کرده است بریآن  بعدهای مابه این صورت که ظهرنویس

تواند به ظهرنویسان ما قبل خود و صادر کننده برات رجوع ظهرنویس می ظهرنویسان ماقبل او خیر و

 . تی که به دارنده پرداخت کرده استه براکند جهت دریافت وج

ای برات صادر شده )از بابت معامله نرضا دارنده آ احمد صادر کننده براتی است و به عنوان مثال:

 .م نیز براتگیر برات صادر شده است( مریکه بین این دو صورت گرفته

که وجه معامله انجام گرفته را د کنکند به او منتقل میای که با کاظم میملهرضا برات را از بابت معا

 .ات از مریم که براتگیر است بگیردبه موجب بر

کند هم اکنون دارنده برات را به او منتقل می کند وای با علی میکاظم نیز در همان حین معامله

ند به تمامی مسئولین برات )کاظم، مریم، توابا رعایت تمامی وظایف خود می اصلی برات علی است و

 .مراجعه کند( ا، احمدرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )براتکش(احمد 

 (1رضا )ظهرنویس 

 (2کاظم )ظهرنویس 

 علی )دارنده برات(

 ریم )براتگیر(م

 صدور برات

 برات انتقال

 انتقال برات
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، رضا، احمد، مریم ه( پرداخت کند، خودِ کاظمدارند( وجه براتی را به علی )2هرنویس در صورتی که کاظم )ظ

، بعد از کاظم ظهرنویس دیگری در مقابل کاظم همچنان مسئولند شوند اماالذمه میمقابل علی )دارنده( بری در

 .بودندالذمه میبری  بود

 

 مسئولیت ضامن 

 

 .رنویسی را بکندعلیه یا ظهتواند، به عنوان ضامن، ضمانت یا صادر کننده یا محالشخصی می

 ( مسئولیت تضامنی دارند.که از او ضمانت کرده است عنی کسیضامن با مضمون عنه خود )ی

 .شودجه برات بری شود ضامن نیز بری میضامن از پرداخت واگر مضمون عنه 

چند ضامن داشته باشد و یکی از ضامنین او وجه برات را پرداخت کند ضامنی  ز مسئولیناگر یکی ا

خود و کسانی که مضمون  به مضمون عنهکه وجه برات را پرداخت کرده است فقط حق رجوع 

به سایر ضامنین مضمون عنه خود دارد و حق رجوع  را تواند به آنها رجوع کندعنه خود می

 اشت.نخواهد د را

ش نامعتبر شود یا اهلیت نداشته باشد یا به هر دلیل ین عنه ضامن به دالیل شخصی امضامضمواگر 

 .مسئولیت ضامن او ندارد ها تاثیری درنباشد بر اساس اصل استقالل امضا شخصی دیگر مسئول

 .مشترک است آزمونیمسئولیت صادرکنندگان متعدد برات باتوجه به نظر

تمام طلب تواند برای وصول دارنده می رشکسته شوند ین برات وراز مسئولاگر یک یا حتی چند نف

یا تمام آنها  ()طلبکاران یک از غرما ( در هرمتفرعات مخارج قانونی + وجه برات +)تمامی  خود

 .وارد شود

شود به که به صاحب طلب پرداخت می تواند برای وجهیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمیمدی

 .رجوع کند دیگر مدیر تصفیه ورشکسته

حب طلب تخصص پیدا مجموعه وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صا کهمگر درصورتی

میزان  ، تازاد آن باید به ترتیب تاریخ تعهدکه در این صورت ما کند بیش از میزان طلب او باشد می

ر ورشکستگان سایبه گردد که جزء دارایی ورشکستگانی محسوب میاند وجهی که هرکدام پرداخته

 . حق رجوع دارند

ارنده به سایر مسئولین اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین برات موجب اسقاط حق رجوع د

 .برات نیست
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 پرداخت وجه برات 

 

 .آیدکه در آن مشخص شده است به عمل میپرداخت شدن وجه برات با نوع پولی 

بابت  (ی کسی که سند را از او گزفته استیعنبه انتقال دهنده برات ) قبألرات استثنائأ اگر دارنده ب

 ()نوع پول دیگری در معامله مابین آنها مشخص شده باشدای نوع پول دیگری داده باشد معامله

نوع پولی که دربرات مشخص شده است یا نوع پولی که در  از او وجه مندرج در سند را باتواند می

 .ها رد وبدل شده است مطالبه کندنآمعامله ما بین 

 .مطالبه کند تواندص شده است را میاما از سایر مسئولین برات فقط نوع پولی که در برات مشخ

صدور روز صدور جزء موعد به حساب  برات به وعده ازیت و در ، روز رؤیتدر برات به وعده از رؤ

 . ع باید روز آخر موعد پرداخت شوندواق در آید نمی

وگرنه روز بعد از تعطیلی   شود که روز آخر موعد با تعطیلی رسمی تداخل نداشته باشدت دق

 .سررسید خواهد بود روز وعده و

هلتی برای پرداخت وجه برات بدهد به سایر اگر دارنده برات به کسی که قبولی برات را نوشته م

مهلت  ای که رضایت به اینهای ماقبل خود و صادر کنندهئولین سند تجاری از جمله ظهرنویسمس

 . ندمگر سایر مسئولین نیز رضایت ده اند حق رجوع ندارند نداده

شوند مگر الذمه میسررسید وجه برات را بپردازند بریدر زمان  هر گاه یکی از مسئولین سند تجاری

ین صورت هم ا آنکه وجهی را که به عنوان وجه برات پرداخته است قانونا در نزد او توقیف باشد که در

 .چنان مسئول خواهد بود

 مفقود شدن برات 

پذیر دیگر امکانبرات نیز به موجب نسخ پرداخت وجه  برات ممکن است در چند نسخه تنظیم شود و

سایر  در صورتی که در برات قید شده باشد با پرداخت وجه برات توسط نسخ دیگر  است )اما(

 .ها از اعتبار ساقط شودنسخه

وی آن نسخه قبولی نوشته ر ای بپردازد که درلین اگر وجه برات را برحسب نسخهاز مسئوهرکدام 

  .دارد مسئول پرداخت خواهد بود را در مقابل ثالثی که نسخه قبولی شده .نشده است

تواند پرداخت را روی آن نوشته نشده است دارنده میدر صورت مفقود شدن براتی که هنوز قبولی بر 

 .بخواهد از نسخه دیگر
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 ادامه مفقود شدن برات

 

  :اگر برات نسخه ثانی داشته باشدت در صورت مفقود شدن برا

  اثبات مفقود شدن برات در دادگاه + دادن ضامن 

 

 

 :اگر برات نسخه ثانی نداشته باشد براتدر صورت مفقود شدن 

 . کندرا بنسخه ثانی و درخواست در این صورت باید به صادر کننده مراجعه کند دارنده 

 . خود صاحب برات استعهده برای رسیدن به نسخه ثانی به  مخارج این اقداماتتمامی 

امکان  تا باید مفقود شدن برات دردادگاه ثابت شود + دادن ضامن  عالوه بر مورد باال ابتدا

 .ی نسخه ثانی وجود داشته باشدیلهپرداخت وجه برات به وس

کننده و گرفتن نسخه ثانی از او باید دارنده به ظهرنویس ما قبل خود برای رجوع به صادر

وظیفه برای  قبل خود را بدهد هم چنین اینو او اختیار رجوع به ظهرنویس ما رجوع کند

برسد جهت اخذ نسخه ثانی رات کننده بنیز وجود دارد تا دارنده به صادرتر ظهرنویس ما قبل

 .برات

مسئول تأدیه وجه را به دارنده ندهد انجام ندهد و این اختیار  اگر ظهرنویسی این وظیفه را

 .احب برات مفقود شده وارد شده استبرات و خساراتی است که بر ص

دادن ضامن به دست آورد و برای اگر دارنده برات نسخه ثانی را به موجب امر دادگاه و 

فرصت دارنده برای  ت وجه برات به براتگیر رجوع کرد و براتگیر پرداخت نکند پرداخ

 .د از تاریخ وعده براتساعت خواهد بو 24اعتراض عدم پرداخت 

د مدت ضامن برات مفقودی در صورتی که مهلتی برای ضمانت خود مشخص نکرده باش

 .سال است 3ضمانت او حداکثر 

توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه آن مهلتی بدهند اما امکان محاکم نمی

 .ود داردکردن وجاقساطی 

 

 

 

 

 

 

پرداخت وجه برات به موجب امر 

ی ثانی ی نسخهدادگاه به وسیله

 .پذیر استامکان

در صورتی که بر 

قبولی روی برات 

نوشته نشده 
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 :ما ادامه نکات وظایف دارنده براتابه طور مختصر در خصوص وظایف دارنده برات صحبت شد    

 

سال مهلت دارد از تاریخ صدور برای اخذ قبولی و نکول  1یت باشد برات اگر به وعده از رؤ  1نکته 

مقرر ولی در مهلت باید درخواست قبکه در این صورت  که این مهلت قابل افزایش یا کاهش است 

و تنها  شوندنین آنها در مقابل دارنده بری میی ظهرنویسان و ضامو الّا همهبه عمل بیاید شده 

بت کند که محل برات را کننده ثامگر صادر ندمنین او در مقابل دارنده مسئولضا کننده وصادر

ضامنین  کننده وبه صادر رنده حق رجوعاین صورت دا که در  علیه رسانده)وجه برات( به محال

 علیه رجوع کند.ه محالتواند باو را ندارد و فقط می

( مدت تعیین کرده باشد، دارنده باید ظرف اگر ظهرنویسی، برای قبولی )درخواست قبولی  2نکته 

رنده ل داابمق هرنویس درآن ظ آن ظهرنویس را نخواهد داشت و ا حق مراجعه بهآن مهلت اقدام نماید و الّ

 .مسئولیت تضامنی نخواهد داشت

کند و نیاز نمیرنده را از اعتراض عدم پرداخت بیعلیه و نه ورشکستگی آن دانه فوت محال دقت شود

 .ت اعتراض عدم تأدیه را تنظیم کندچنان دارنده وظیفه دارد در صورت عدم پرداخهم

روز از تاریخ اعتراض عدم  10است ظرف مواجه شده است مکلف دارنده براتی که با عدم پرداخت 

 : یلهعدم پرداخت را به وسی ،پرداخت

 

  

  

  (اسلهاظهارنامه یا مر نامه )یاتاریخ دریافت اطالع از روز10ظرف مهلت ظهرنویس هم باید  ادامه هر در

 .اطالع دهدظهرنویس سابق خود ه به مراتب عدم پرداخت را به همان وسیل

 بعدهای ماکند همان طور که گفته شد ظهرنویسر وجه برات راپرداخت یس اگظهرنو : هرنکته مهم 

کننده مسئول هستند در مقابلش مهلت اقامه دعوای آن صادر های ماقبل او والذمه و ظهرنویسبری او

  :مقابلش مسئول هستند ظهرنویس علیه کسانی که در

 

 سال از تاریخ  2سال یا  1 ظرف مهلت

 

 

 

 

 

 

 اظهارنامه  -1

 مراسله سفارشی دو قبضه -2
به اطالع کسی که برات را از  یا

 ده است برساند.او دریافت کر

]تنها به کسی که برات را به 

 او منتقل کرده است.[

 از فردای ابالغ احضاریه
 

 از فردای روز تأدیه

 یا
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 د تجاریته در اسناتامین خواس

 

 ، محکمه مکلف است بادعواگونه است که بعد از اقامه است تامین خواسته در اسناد تجاری ایندرخو

 .به علت عدم تأدیه اعتراض شده استتقاضا کردن دارنده براتی که 

 
 معادل وجه برات

 

 
 

 از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.

 
 

ه مکلف به صدور تأمین دادگاه به محض درخواست دارند و  ارت احتمالی نداردنیاز به پرداخت خس

 . خواسته است

 .مه مسئولین سند قابل درخواست استعلیه هدرخواست تامین خواسته 

 

 در اعتراض

 
 

 :اعتراض طبق نص قانون وجود دارد 3به طور کلی 

 اعتراض نکول  -1

 از قبول یا نکول  امتناع -2

 اعتراض عدم پرداخت  -3

 :شودنفر ابالغ می 3عدم پرداخت به اعتراض 

 براتگیر  -1

  .شخص ثالثی که برات را قبول کرده است -2

 .اند )مسئولین(تأدیه وجه عنداالقتضاء معین شده برات برایکسانی که در  -3

 .شودنکول تنها به محال علیه ابالغ میاعتراض 

د مگر در موارد برات مفقود شده ه شوتواند از طرف دارنده برات جای اعتراض نامای نمیهیچ نوشته

  .(گرفتیم)که امر محکمه را می
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 برات رجوعی 
 

تواند علیه مسئولین برات اقامه دعوا کند عدم پرداخت مواجه شود دارنده می در صورتی که برات با

 ادر کندروی آنها برات ص ها برنویسکننده و ظهرتواند علیه صادری دعوا میبه جای اقامه اما دارنده

 .وسیله طلب خود را از آنها بگیرد به این و

 .تفاوت نرخ خواهد بود مبلغ برات رجوعی به میزان وجه برات + مخارج اعتراض نامه +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باید برات رجوعی باید به صورت حسابی به نام حساب بازگشت ضمیمه شود که این حساب بازگشت 

 .نفر تاجر تصدیق شود 2توسط 

 

  خیر تادیهخسارات تأ

 

 

 

 

 

 

 قانون ایرانتعهدات براتی و... تابع  شرایط اساسی وحیث  اند ازهایی که در ایران صادر شده: براتنکته 

   .است

 :قانون خارجتابع  تعهدات براتی و... از حیث شرایط اساسی و اندایی که در خارج صادر شدههبرات نکته 

 .است

 

 

 تفاوت نرخ 

اگر برات رجوعی علیه 

 دهنده اصلی صادر شودبرات

 

مکان پرداخت برات اصلی و مکان صدور آن محاسبه  های تفاوت بین نرخ

 شود.می

 تفاوت نرخ 

برات رجوعی علیه یکی از  اگر

 ظهرنویسان صادر شود 

 

 مکانی که برات اصلی در آنجا معامله یا تسلیم شده  های تفاوت بین نرخ

 و 

 . .نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است

 خسارات تأخیر تأدیه

 در برات و سفته
 

  از روز اعتراض عدم پرداخت نسبت به مبلغ اصلی برات 

  از روز اقامه دعوا نامه و برات رجوعی ت به مخارج اعتراضنسب

 

 خسارات تأخیر تأدیه در چک

 

 از تاریخ صدور چک
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 )فته طلب(سفته 

 ، درند مبلغی را به موعد معین یا عندالمطالبهکآن صادرکننده تعهد می موجب که بهسندی است 

 .به حواله کرد آن شخص پرداخت کند وجه شخص معین یا در وجه حامل یا

 .وجه حامل صادر شود تواند به صورت دررخالف برات میسفته ب

نکول هم منتفی  بول وه قسفت ( بنابراین دررؤیت نداریم )برخالف برات سفته به صورت به وعده از

  .است

 .فقط امضاء است( شود )برخالف چک کهات یا امضاء یا مهر در آن درج میسفته هم مانند بر

 :مندرجات سند تجاری سفته

  .الزامی استدرج آن  تاریخ صدور سفته  -1

  .درج آن اختیاری است مبلغ درج شده در سفته که باید پرداخت شود با تمامی حروف  -2

 . (است وجه حامل مقدور درج آن اختیاری است )صدور سفته در جه رنده ونام گی -3

 تاریخ پرداخت  -4

 

 

 

 در سفته چه تاریخ آن عندالمطالبه چه به وعده از صدور چه به روز معین باشد 

 
 ظرف مهلت یک سال از تاریخ سررسید فرصت دارد دارنده 

 
 درخواست پرداخت وجه سند تجاری سفته را بکند 

 
 شود داخت شد که سفته تمام میپر اگر

 
 اگر پرداخت نشد وجه سند سر موعد 

 
 روز از تاریخ امتناع فرصت اعتراض عدم پرداخت دارد  10ظرف مهلت 

 
  سال هم فرصت اقامه دعوا 2سال یا  1ظرف مهلت 

 

 

 

 عندالمطالبه 

 به روز معین 

  صدوربه وعده از 
 

 درج آن الزامی است.
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 امنان آنها ض و ندارنده سفته اگر حتی به یکی از وظایفش عمل نکند حق رجوع به ظهرنویسا :نکته مهم

تواند علیه صادر در همه حال می دارنده سفته چه به وظایفش عمل بکند چه عمل نکند را ندارد . اما

نفر یا بیشتر باشند مسئولیت آنها  2کننده سفته اگر صادر اقامه دعوا کند  ضامن او کننده سفته و

  توافق کنند تضامنی نیست مگر

 ونی مطرح کند.عد قاندر مو ایا دارنده وظایف اعتراض ر 

 بود ما بقی قوانین حاکم بر سفته مطابق برات خواهد.  

 

 چک 

 اًیا بعض که نزد محال علیه )بانک( دارد کالً کننده وجهی راای است که به موجب آن صادرنوشته

 .کندکند یا آن را به دیگری واگذار میمی مسترد

 شد.ک هم باغیر بانتواند غالباً محال علیه بانک است اما می

 .عتبار نداردچک برخالف سفته و برات فقط باید امضاء درج شود و مهر ا در

 مندرجات الزامی چک عبارتند از:

 امضای صادر کننده -1

 تاریخ صدورچک  -2

 .مندرجات الزامی چک نیستر چک جزء محل صدو

مطالبه چک باید عندال پرداخت وجه چک نباید به وعده باشد  مطابق قانون تجارتمواعد چک: 

ی وصف کیفری نخواهد را پذیرفته است اما دارا دارچک، چک وعده قانون صدور اماباشد 

 .بود

 .به حواله کرد شخص معین صادر شود تواند یا در وجه حامل یا در وجه شخص معین یاچک می

فقط خود دارنده حق وصول آن را  ظهرنویس نیست و قابل انتقال و :چک در وجه شخص معین

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

و  نام دارنده در آن نوشته نشده است در نتیجه با قبض و اقباض قابل انتقال است چک در وجه حامل:

اما امروزه مطابق قانون جدید صدور چک، چک در وجه  اصوالً در ید هر کسی باشد او مالک خواهد بود 

 حامل نداریم.
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 ادامه چک

تواند آن را به دارنده می این سند تجاری قابل انتقال است و چک به حواله کرد شخص معین:

  .دیگری منتقل کند

 .()به بحث ظهرنویسی برات رجوع کنیدظهرنویسی چک مطابق ظهرنویس برات و سفته خواهد بود 

برای امر  ن تاجر باشند وین صدور آاما اگر طرف (مل ذاتأ تجاری نیست )برخالف براتصدور چک ع

 .صدور چک تجاری تبعی خواهد بودشد تجارتی صادر شده با

 .دادن ضامن باشد تواند مطابق نسخه ثانی و به امر محکمه و باآن میچک مفقود شود پرداخت  اگر

 .چک در وجه حامل باشدکند حتی اگر کند باید ظهر آن را امضاء کسی که چک را دریافت می

 :چک باید ندهدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15ظرف  اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت گردد -1

 روز از تاریخ صدور وجه را مطالبه کند.

روز از  45ظرف   باشد ی دیگری صادر شدهای به نقطهو اگر چک از نقطه-2

 وجه را مطالبه کند.تاریخ صدور چک 

صورتی که چک در خارج از کشور صادر شده باشد و پرداخت آن در ایران  در-3

 ماه وجه آن را مطالبه کند. 4ظرف  باشد 

 
 در صورت مطالبه دارنده مطابق مواعد فوق 

 
 شود یدر صورت پرداخت که چک تمام م

 
 امتناع یخروز از تار 10ظرف  پرداخت نشد  که وجه چک یدرصورت

 
 عدم پرداخت بپردازد یبه اخذ گواه یددارنده با

 
 دعوا خواهد داشت. یسال فرصت اقامه 2 یاسال  1و ظرف مهلت 

1 

2 

3 

4 

5 
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 ادامه چک

 

و ضامنان  ندیگر دعوای او علیه ظهرنویسا  نکندوظایف خود عمل یکی از به حتی  اگر دارنده چک

 .ه صادر کننده وضامن او مسموع استفقط دعوای او علی آنها پذیرفته نیست

 
این صورت دعوا علیه  ین برود که درعلیه است از بوجه چک به سببی که مربوط به محالمگر اینکه 

 .پذیر است)محال علیه( امکانفقط علیه بانک صادر کننده نیز مسموع نخواهد بود و

ی در هرصورتی حق رجوع به همه )دقت شود اگر دارنده به تمام وظایف خود عمل کند

 (.عدم پرداخت مستند به محال علیه )بانک( باشدمسئولین را دارد حتی اگر 

 

 ی کیفری چکجنبه

 طریقه شکایت کیفری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ماه از تاریخ چک  6اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف 

ماه از تاریخ صدور گواهی عدم  6ظرف 

 . کایت تقدیم به دادسرا شودتأدیه باید ش

 

 چک نباید

 .دار باشدوعده

 چک نباید 

 . مشروط باشد

 

4 

2 

3 

5 
چک نباید بابت 

 .تضمین باشد

 

 چک نباید

 سفیدامضا باشد.

 

6 

7 

 چک نباید

 .از جرم ناشی باشد

 

8 
با جمع تمامی شرایط چک 

 شود.دارای جنبه کیفری می

. 

9 
ار موقوفی صورت قردر غیر این

 شود.تعقیب صادر می

. 
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 مرور زمان در اسناد تجاری

در دعاوی 

{
 
 

 
برات 

چک

{سفته
 
 

 
 

 سال از تاریخ  5که از طرف تجار برای امور تجاری صادر شده باشند پس از انقضای   

 

 

 

 

 

 

 

 

 به واسطه نتوانگر وجه سند تجاری ا

 

 

 

 

  

 صدور اعتراض نامه یا 

 آخرین اقدام تعقیب قضایی
 

 مسموع نخواهد بود
 

اقرار به  اًسال رسم 5مگر در این مدت 

 دین شده باشد
 

در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ 

انقضای مهلت اعتراض است. ولی در 

صورت اقرار مدت مبدأ از تاریخ اقرار 

 
تواند وجه آن ی آن سند تجاری میدارنده

فاده بالجهت را از کسی که به ضرر او است

 .کرده مطالبه کند

 

 ساله  5مرور زمان 

  فقدان یکی از شرایط اساسی
 

 یا

 مطالبه کرد
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 سناد در وجه حامل ا

 شود برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود ومالک محسوب می سند تجاری در وجه حامل ه هر دارند

مگر در صورت اثبات خالف آن  

  وجه حامل مفقود شود  اگر سند در

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اگر سند مفقود شده سند در وجه حامل نباشد

 

 

 

  ود.شاسکناس نمیامل مقررات اسناد در وجه حامل ش

 

 

 در صورت وجود دلیل کافی مبنی بر مفقود شدن سند 

 
 که حال باشد. رصورتیشود دحکم به پرداخت وجه سند داده می

 
در صورت مؤجل بودن بعد از انقضای اجل وجه سند به صندوق 

 .عدلیه بسپارد

 

مدعی باید در محل اقامت مدیون ثابت کند که سند در تصرف 

 .او بوده است و فعال گم شده است

 باشد یکاف یلاگر دل

به دارنده مجهول سند اعالم  یدر روزنامه رسم یمرتبه آگه 3با 

 کند که:یم

 سال سند را ابراز نکند  3هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا 

 

 حکم بطالن آن را صادر خواهد نمود 

حق دارد  یبعد از صدور حکم بطالن مدع

 یدیدرخواست کند که به خرج خودش سندجد

 شود. یلصادر و تحو
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 نکات قانون صدور چک

 

 انواع چک:  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دولتی و خصوصی ایرانهای ارزی و ریالی صادره به عهده بانکچک ✓

 

 

 

 
پذیر است اما دادخواست ی ثبت فقط علیه صادرکننده امکاناجرای چک توسط ادارهشکایت کیفری چک و  ✓

 شود علیه همگی مطرح کرد.حقوقی را می

 دهد.بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد   ر متن چکهر گاه د ✓

بانک »باید« گواهی عدم  شد در بانک در تاریخ معین وجهی نداشته بااگر صادر کننده به هر علتی  ✓

اما اگر موجودی حساب در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک مکلف است به  پرداخت صادر کند 

و نسبت به بقیه گواهی عدم  مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد  اضای دارنده چک تق

 پرداخت صادر کند.

معادل جمع مبالغ جهت مجازات صادرکننده در  اگر یک شخص چمد چک بالمحل صادر کرده باشد  ✓

 شود.نظر گرفته می

ند و دارنده کنها صادر میچکی است که اشخاص به عهده بانک  چک عادی -1

 اعتباری به تضمین صادرکننده ندارد.

کنند و ها صادر میچکی است که اشخاص به عهده بانک  چک تأیید شده -2

 شود.توسط بانک پرداخت و تأیید می

ی همان بانک به چکی است که توسط بانک بر عهده  چک تضمین شده -3

 شود.ضمین میشود و پرداخت آن توسط بانک تدرخواست مشتری صادر می

در هر یک از  چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن  چک مسافرتی -4

 شود.شعب آن پرداخت می

 

 مقیم ایران

 خارج ایران

توان اجرای آنها را از طریق االجرا و میدر حکم اسناد الزم

 اجرای مثبت به اجرا گذاشت.
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ول شوند از لحاظ کیفری مشمکشور صادر میعلیه شعب بانکهای ایرانی در خارج از هایی که در ایران چک ✓

 قانون صدور چک هستند.

دیگر  به دارنده بپردازد یا موافقت او را جلب کند ا اگر صادر کننده قبل از شکایت کیفری وجه چک ر ✓

 )قرار منع تعقیب(  قابل تعقیب کیفری نخواهد بود

یا الشه چک را به چک را بپردازد  اگر صادر کننده بعد شکایت کیفری و قبل از صدور حکم قطعی وجه ✓

 )قرار موقوفی تعقیب( دادگاه ارائه دهد یا رضایت و گذشت شاکی را جلب کند 

در حکم صدور چک بالمحل است و به  هر کسی با علم به مسدود بودن حسابش چک صادر کند  ✓

 این مجازات غیر قابل تعلیق است. شود مجازات چک بالمحل محکوم میحداکثر 

دارنده کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه  ی چک حق شکایت کیفری دارد دهدارنفقط  ✓

 مگر انتقال »قهری« باشد.  شودداده است و در صورت انتقال چک حق شکایت کیفری زائل می

 ب()قرار موقوفی تعقی را به دیگری منتقل کند مطرح شده باشد و دارنده آن اگر شکایت کیفری  ✓

توانند با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل میآنها مقام قانونی نفع و قائمنده چک، ذیندر کاص ✓

از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده دستور عدم پرداخت وجه آن شده یا 

بانک  اقامه نمایند و الّا شکاست کیفری خود را در باب سرقت یا ...  روز 7بانک بدهند و ظرف را به 

 کند.مبلغ چک را پرداخت می

بر مجازات صدور چک بالمحل به پرداخت  دستور دهنده عالوهاگر خالف ادعای صادرکننده ثابت شود  ✓

 شود.خسارت محکوم می

آن ادعای نسبت به بانک توان متوقف کرد مگر اینکه های مسافرتی یا تضمین شده را نمیپرداخت چک ✓

 .جعل کند

 تواند کفالت یا وثیقه باشد.قرار تأمین کیفری در چک فقط می ✓

هرچند  اگر چک به وکالت یا نمایندگی )مثل مدیر شرکت( از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود  ✓

اختسارات بوده باشد صادر کننده و صاحب حساب »متضامناً« مسئول پرداخت که صدور چک در حدود 

خواهند هر دوی آنها مسئولیت کیفری نیز  شود ر دو صادر میوجه چک هستند و اجرائیه علیه ه

 داشت )البته اگر صاحب حساب شخص حقوقی باشد(

شود و دیگر المکان باشد احضاریه به آدرس متهم در بانک صادر میدر جرم چک بالمحل اگر متهم مجهول ✓

 انتشار آگهی نداریم.
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 ورشکستگی

  :وجود دو شرط ضروری استتاجر ی ورشکستگی ارب

 
پرداخت دیون درخواست بلکه باید درصورت عدم  شوندمشمول عنوان ورشکستگی نمی غیرتجار

 .اعسار بدهند

توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود  روز 3ظرف  دو شرط فوق موظف استشخص تاجر با وجود 

شخص حقوقی  اگر تاجر]ارایی خود را تحویل دادگاه بدهد اعالم کند + دفاتر تجاری و صورت حساب د

 -2بازداشت؛  -1در صورت عدم اعالم:   ی مدیر شرکت است[د وظیفه اعالم به دادگاه به عهدهباش

 امکان ورشکستگی به تقصیر 

 + دادستان  پذیر است ر از جانب طلبکاران نیز امکاندرخواست ورشکستگی تاجامکان 

  ا اطالع خود تاجر به دادگاه ستگی طلبکاران یبا درخواست ورشک

 

 

 

 :تما باید موارد زیر درآن درج شودحکمی که دادگاه در این خصوص صادر می کند ح

در صورت عدم تعیین تاریخ صدور ورشکستگی تاریخ توقف  تعیین تاریخ توقف تاجر  .1

 ود.شمحاسبه می

 تعیین عضو ناظر  .2

 و موم اموال تاجر  دستور مهر .3

 روز تعیین مدیر تصفیه  5 در ضمن حکم یا نهایتاً .4

 (گانهعیت اجرا می شود )مانند دعاوی سه: حکم ورشکستگی به محض صدور قبل از قطنکته مهم 

 ه کثیراالنتشار انجام خواهد گرفتورشکستگی درروزنامه رسمی و روز نام نکته مهم: اعالن حکم. 

 

   خصوص تاجر متوفی در

 

 

 

 

 

 

3 

 کند دادگاه به موضوع رسیدگی می

 

1 

2 

5 

و  و تاجراز مداخله در تمام حقوق    شودیصادر م یحکم ورشکستگ از احراز ورشکستگیبعد 

 .شودیاو محسوب م یقائم مقام قانون یهتصف یرمد و    شودامتیازات مالی خود ممنوع می

4 

 تاجر بودن 

  توقف در پرداخت دیون
 

تصفیه چه ورشکسته شده باشد چه نشده باشد تصفیه ترکه مطابق مقررات 

 امور ورشکستگی انجام خواهد گرفت.

را تا یکسال  حکم ورشکستگی او الفوت متوقف بوده باشد اگر تاجری حین

 توان صادر نمود.میپس از فوت نیز 
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 شکستگیادامه ور

 :از حکم ورشکستگی باید انجام شود اقداماتی که بعد
 

 . نمایدتجارتخانه و منزل تاجر اقدام می عضو ناظر بالفاصله نسبت به مهرو موم اموال

  [.دهداً انجام میفسخ و ابطال شود که مهرو موم را مدیر تصفیه فور ارفاقیقرارداد  ]مگر استثنائاً

 

نسخه  ام می کند وصورت دارایی را در دوبه تنظیم صورت دارایی اقد بعد از آن مدیر تصفیه نسبت

 کند.تنظیم می

 .کندو موم خارج میر مه گذاری و ازاموال را یکی یکی ارزش صفیهبعد از آن مدیر ت

 [.شودتحویل مدیر تصفیه می و موم خارج و اموال از مهر ،از تهیه صورت دارایی بعد]

 

اقدام به وصول مطالبات تاجر مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر  ،رتصفیهپس از تحویل اموال به مدی

التجاره تاجر مال البیت ونسبت به فروش اثاثنظارت عضو ناظر  العموم وکند + با نظارت مدعیمی

 کند.تسلیم میبه صندوق دادگستری  وآورد وجوهی را به دست می اقدام و

 تصدیق مدیر تصفیه[ و له عضو ناظرمگر به حوا دوجوه قابل استرداد نیستن]

 

را به حساب  وجه آن اموال او را فروخت و آوری کرد ومدیر تصفیه مطالبات تاجر را جمع بعد از اینکه

 .دادگستری تودیع کرده
 

 .وجه میان آنها تقسیم شود باید طلبکاران را شناسایی تا

لت مقرر اسناد طلب خود را ارائه همبعد از آن مدیر تصفیه باید به طلبکاران اخطار کند که ظرف 

  .دهند
 

کند هر طلبکاری که طلب تشخیص مطالبات طلبکاران میام به بعد از پایان این مهلت دفتر دادگاه اقد

و  تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکاران حاضرجزء صورت دارایی باشد می وی تشخیص و

 . حال رسیدگی است اعتراض کند رانجام شده یا د هایی که قبالًبه تشخیص طلب

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

4 
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 .«ها اعتراض کندتواند به تشخیص طلبخود تاجر نیز می»

 
 آید ، دو دسته طلب به وجود میهابعد از تشخیص طلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ی اسناد طلب نشده باشند برای ارائه شعبه حاضر ی مدیر تصفیه درطاریهاخ با طلبکارانی که در موعد مقرر

درخصوص تقسیم وجوه گرفته تصمیماتی که  این صورت نسبت به عملیات و تشخیص طلب و ود درخ

 .شده است
 

 دنحق هیچگونه اعتراض ندار
 

 .شوندسبت به تقسیماتی که ممکن است بعداً به عمل آید جزء غرما محسوب میاما ن
 
 

 .شدندطلبکاران تاجر نیز شناسایی  تاجر فروخته شد وبعد از اینکه اموال 

 (ارفاقی در صفحه بعد )توضیح قرارداد بندندکاران با تاجر قرارداد ارفاقی مییا طلب .1

این صورت نوبت به تقسیم اموال کنند که در او قرارداد ارفاقی منعقد نمی اینکه با یا .2

 .رسدمی

 .گیردسهم غرمایی صورت می تساوی وتقسیم اموال میان طلبکاران طبق اصل 

 

طلب رسیدگی  روز به تشخیص 15اگر دادگاه نتوانست در ظرف مهلت 

 دهد قرارداد ارفاقی را میدستور تأخیر انعقاد کند در این صورت 

 یا

دهد و آنها را موقتا دستور به تشکیل جلسه قرارداد ارفاقی را می

 کند طلبکار اعالم می

تواند صاحب طلب را موقتا ]اگر طلبی مورد تعقیب جزایی باشد دادگاه نمی

  که حکم جزایی صادر نشده باشد.[جز طلبکاران محسوب کند تا زمانی 

 

 ب مسلم شناخته شود ممکن است طل -1

 شود.()جزء طلبکاران در نظر گرفته می

 ممکن است طلب متنازع فیه شناخته شود  -2

 عضو ناظر باید حل قضیه را به دادگاه ارجاع دهد

 
روز رسیدگی و حکم صادر  15دادگاه ظرف مهلت 

 شود.شود یا رد میمیکند یا طلب قبول می

 

9 

10 

11 
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 ی قرارداد ارفاق

  
 

 
 شود.ن تاجر ورشکسته و طلبکارانش بسته میقرارداد ارفاقی مابی

 ای از آنها قرارداد را امضاء نکنند. ای از طلبکاران قرارداد ارفاقی را امضاء کنند و عدهممکن است عده 

 اند:طلبکارانی که انعقاد قرارداد ارفاقی را پذیرفته

کنند عال سهم غرمایی دریافت نمیروز از تاریخ تصدیق آن توسط دادگاه به آن بپیوندند و ف 10باید ظرف  

 شود تا با آن فعالیت تجاری خود را آغاز کند.و سهم آنها به تاجر داده می

 اند:طلبکارانی که با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت نکرده

کنند اما تا زمانی که تاجر تمام طلب طلبکاران ارفاقی دریافت می این طلبکاران سهم غرمایی خودشان را 

 نپردازد این طلبکاران حقی در دارایی تاجر نخواهند داشت. )برای مابقی طلبشان(را 
 

اگر تاجر ورشکسته بعد از قرارداد ارفاقی بتواند در فعالیت مجدد خود موفق شود و طلب طلبکاران را بدهد 

 ار کند و خاتمه ورشکستگی او خواهد بود. تواند اعاده اعتبمی
 

ی تاجر مجدداً ورشکسته شود یا قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود نوبت به تقسیم اگر بعد از قرار داد ارفاق

شود و مجدد شود و طلب طلبکاران به نسبت حق تقدم آنها تقسیم میدارایی تاجر مطابق سهم غرمایی می

 شود.میحکم ورشکستگی صادر 

 ها نیستند(.اً قبلیشوند )الزامدر این حالت مدیر تصفیه و یک عضو ناظر جدید انتخاب می

تواند فوراً اموال تاجر را مهر و موم کند و بعد از آن فوراً به طلبکاران اعالم در این مورد مدیر تصفیه می

د را ارائه بدهد و سریعاً نیز ماه اسناد طلب خو 1ظرف    کند که هرکس از تاجر طلبکار شده استمی

شوند و مانند هم دید به طلبکاران سابق اضافه میشود با تشخیص طلبکاران جبه اسناد رسیدگی می

دقت شود اگر طلبکاران ارفاقی در فاصله توقف تا فسخ و ابطال چیزی گرفته باشند  برند سهم می

 شود.می شود کمماخوذی آنها از جمله وجهی که به غرما تقسیم می

 شوند بیایند به طلبکاران قبلی اضافه میدر فاصله قرارداد ارفاقی تا اتمام آن، طلبکار جدیدی اگر به وجود

 برند.و به اندازه آنها سهم غرمایی می

 در فاصله بین قرارداد تا ابطال آن اگر تاجر معامله کند آن معامالت صحیح است و باطل نخواهد بود مگر

  ده و به ضرر طلبکاران باشد.به قصد اضرار بو

3( طلبکارانی که 1صف + اکثریت عددی )نبرای انعقاد قرارداد ارفاقی 
4

طلب را  

 باید موافقت کنند. دارا هستند

 

اگر قرارداد ارفاقی 

 موفق شود

اگر قرارداد ارفاقی 

 موفق نشود
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 «توضیحات تکمیلی»قرارداد ارفاقی ادامه 

همانطور که گفته شد حد نصاب قرارداد ارفاقی اکثریت عددی 
3
4

 .طلب است 

اگر در جلسه اول فقط یکی از حدنصاب ها حاصل شد وحد نصاب دیگری حاصل نشد نتیجه آن جلسه 

شوند تا شاید حد دیگر دعوت میثانی برای یک هفته  طلبکاران برای انعقاد جلسه ماند ومعلق می

 .عدی حاصل شودجلسه ب نصاب دیگر در

 
 .شوداثر میتکمیل شد نتیجه جلسه اول قطعی و الّا بی نصاب اگر حد

 .توان قرارداد ارفاقی بستبه تقصیر محکوم شده است میتاجری که به ورشکستگی 

 .اد ارفاقی نسبتتوان قراردکستگی به تقلب محکوم شده است نمیتاجری که به ورش

 
 .باطل استسته شود اگر قرارداد ارفاقی ب

 آید.و تقلب شده است ورشکسته به حساب نمیتاجری که متهم به ورشکستگی به تقصیر 

 

 اعتراض به قرارداد ارفاقی

حق اعتراض دارند  موقت( اند )مسلم یاشرکت در قرارداد ارفاقی را داشتهتمام طلبکارانی که حق 

 ارفاقی.تاریخ انعقاد قرارداد  مهلت اعتراض یک هفته از

ا از درجه اعتبار ساقط الّ خود تاجر ابالغ شود و اعتراض باید ظرف این یک هفته به مدیر تصفیه و

 .شودمی

امر تصدیق را  بایددادگاه  اعتراض مهلت یک هفته درقرارداد ارفاقی باید به تصدیق دادگاه برسد 

 نجام دهد.ا

 هم تصدیق قرارداد رسیدگی هم به اعتراض و ارفاقی، دادگاه باید اعتراض شده باشد به قرارداد اگر

 و حکم واحد بدهد.

شود حتی نسبت به خود نفع بالاثر میقرارداد نسبت به تمامی اشخاص ذی اگر اعتراض پذیرفته شود

 .ه کسانی که آن را نپذیرفته بودندحتی نسبت ب تاجر و
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 ارفاقیادامه قرارداد 

 اگر اعتراض به قرارداد ارفاقی نشده یا اعتراض پذیرفته نشده باشد

 
 شود.داد ارفاقی توسط دادگاه تصدیق میقرار

 
 دهد اند میکه قرارداد ارفاقی را قبول نکردهبعد از تصدیق دادگاه مدیر تصفیه سهم غرمایی کسانی 

 
 .دهددارایی ورشکسته را به او می نوشتیجات و – سپس تمامی دفاتر اسناد 

 
 شودمسئولیت مدیر تصفیه تمام میاز این تاریخ 

 و

 .شودلسه وسپس مأموریت او نیز تمام میعضو ناظر نیز تمام مراتب را صورت ج

 
 :شودجب بطالن قرارداد ارفاقی میمواردی که مو

 محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب  .1

تصدیق قرارداد ارفاقی معلوم شود که در مقدار قروض یا میزان دارایی  که پس ازدرصورتی .2

 .رفته است حیله بکار

 

 :شودفسخ قرارداد ارفاقی می مواردی که موجب

 .توسط تاجر قرارداد قابل فسخ است در صورت عدم رعایت شرایط مقرر قرارداد

 شود[لزام ضامن میموجب اخلف از شرایط ، ترت داشتن ضامن در قرارداد ارفاقیصو در]

 

ها نیز لغو الن قرارداد ضمانت ضامندر صورتی که قرارداد ارفاقی ضامن داشته باشد در صورت بط

 شود.می

 .ضامنی استتد ارفاقی در صورت تعدد مسئولیت ضامنین در قراردا

 

 

 

 

 

 

 

ضمانت در 

 قرارداد ارفاقی
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 نکات مهم 

 ورشکستگی:صالحیت دادگاه برای رسیدگی به ورشکستگی وصدور حکم 

محل اقامتگاه تاجر ورشکسته دادگاه صالح به رسیدگی است اگر اقامتگاه  :شخص حقیقی باشدتاجر اگر 

 .دادگاه صالح استنداشت محلی که شعبه و نمایندگی دارد 

 .کز اصلی شرکت صالح به رسیدگی است: دادگاه محل مراگر تاجر شخص حقوقی باشد

( شود )نه از تاریخ توقفخود ممنوع می تصرف در امور مالی زتاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ا

 .از قرارداد ارفاقی باشدبعد  مگرشود می باطلاز آن تمامی معامالت آن  بعد و

 صرف در اموال دیگران ممنوع نیست.تاجر ورشکسته از ت

  .کندتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ثالث وارد دعوا وقت صالح بداند می دادگاه هر

 .شودمطالبات او حال نمی شود اماگی قروض مؤجل تاجر حال میباصدور حکم ورشکست

سایر  (اری باشد )صادر کننده یا براتگیرتج کسته مسئول اصلی پرداخت وجه سنداگر تاجر ورش

 .بپردازند یا برای آن تامین بدهند( باید آن طلب را مسئولین )ظهرنویسان

 .به داوری نیسترشکسته قابل ارجاع دعوای و

 

 تاجر ورشکسته  معامالت

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معامالت قبل از تاریخ توقف 1

 اصل بر صحت معامالت  

 

  به صورت خود به خود باطل است

 شود.ا میو برای دریافت آن جزء غرم

  

 

 معامالت صوری یا مسبوق به تبانی 

 * طرف معامله اگر مالی داده باشد و طلبکار شود

 

 قابل فسخ 

 معامله به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران  -1

 معامله قبل از توقف  -2

 متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد  -3

  قوع معامله اقامه شوددعوا ظرف دو سال از تاریخ و-4
 

طرف معامله برای 

گرفتن ثمن خود 

 رود.جز غرما نمی
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 موم کردن اموال تاجر جزئیات مهر و

 شود.شوند ولی در صورت اموال قید مینمییف موم مستثنیات دین معاف هستند و توق و موقع مهر در

عضو ناظر  نجام آن را ازموم قبل از تعیین مدیر تصفیه انجام نشده باشد مدیر تصفیه تقاضای ا و اگر مهر

 .خواهد نمود

افراد  تواند نفقه خود واعاشه نداشته باشد میای برای صورتی که شخص تاجر ورشکسته وسیلهدر 

 .ز اموالش درخواست کندی خود را االنفقهواجب

 
 با تصویب دادگاه کند وابتدا عضو ناظر میزان را تعیین می

 و

3موافقت اکثریت عددی 
4

 .شودپرداخت می ان طلب به اودارندگ 

 معامالت مابین تاریخ توقف و ورشکستگی  2

 

 اصل بر صحت است  

 

 ...(و هبه –انتقال بال عوض )وقف  هر -1

 حکم دادگاه  ییلهبه وس یممکن حت ی یلهبه هر وس هر قرض )چه حال چه مؤجل(  یهتأد -2

 طلبکاران تمام شود. به ضرر وکند  یدرا مق منقول تاجریرغ یااز اموال منقول و  یر معامله که ماله -3

 اندباطل

 یمعامالت بعد از صدور حکم ورشکستگ 3

 اصل بر بطالن معامالت است  

 

 مگر معامالت بعد از قرارداد ارفاقی
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 موم اموال تاجر  مهر وادامه نکات 
 

 .پذیر استامکان نظارت عضو ناظر اجازه دادستان والتجاره تاجر فقط با مال البیت وفروش اثاث

 صلح دعاوی تاجر:

  توسط مدیر تصفیه واجازه عضو ناظر هزارتومان باشد  5اگر موضوع صلح کمتر از 

اجازه عضو ناظر تصدیق  توسط مدیر تصفیه با تومان باشد  هزار 5یش از اگرموضوع صلح ب

  دادگاه

  تصدیق دادگاه اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه با اگر موضوع صلح غیر قابل تقویم باشد 

 .غیرمنقول به صلح خاتمه دهد را اعم از منقول و تواند تمامی دعاوی تاجرمدیر تصفیه می

+ 

 «اظراجازه عضو ن»

 
 .اعتراض دارد ال حقح تاجر در هر

 .شودتوقف صلح نمیمال منقول موجب اعتراض به صلح 

 .شودمال غیرمنقول موجب توقف صلح می اعتراض به صلح

 روی آن  مدیر تصفیه بر طلبی که مسلم شناخته شود و : اگر بعد از تشخیص طلب طلبکاران هرنکته

 نیز باید تعهد بدهد که طلبش حقیقی است و طلبکار شده نویسد که آن طلب جزء قروض قبول می

 .شته باشد طلبش را اعالم کرده استاستفاده نامشروع دابدون اینکه قصد 

 
 د.شوبه تقلب می است محکوم به ورشکستگیتعهد داده  اگر مشخص شود طلب طلبکار حقیقی نبوده و  

 

باید آن را حین تصفیه عمل  یاراتی دارند خ بت به اموال متصرفی ورشکسته دعوایاگر اشخاص نس

 .چند به ضرر طلبکاران تمام شود واجرا گذارند هرورشکستگی ثابت کنند 

وای خیاراتی داشته باشد باید آن به اموال متصرفی خود یا دیگری دعنسبت  ،تاجر ورشکسته هم اگر خودِ

  .به اینکه به زیان طلبکاران نباشدمشروط را به اجرا گذارد 
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 اقسام مختلف طلبکاران 

 

 

ورد وثیقه مقدم بر سایر ست دارند نسبت به حاصل از فروش مال مد ه درینطلبکارانی که ره

اموال تاجر  این طلبکاران ابتدا اگر بتوانند دین این طلبکاران را از ،اند برای پرداخت طلبطلبکاران

 .دشوگونه میمال را از رهن خارج کنند همین بدهند و

 
 ن این طلبکاران کافی نباشدواگر دارایی تاجر جهت پرداخت دی اما

 
ابتدا طلب این طلبکاران  رساند / وان مال مورد وثیقه را به فروش میمدیر تصفیه با نظارت دادست

 .کندز فروش مال مورد وثیقه پرداخت میوجه حاصل ا از

 
مابقی  شود وها پرداخت میشد که طلبان بیشتر باطلب طلبکار اگر وجه حاصل از فروش از* 

 .شودتقسیم میمیان سایر طلبکاران  شود وایی تاجر میجزء دار

 
اگر وجه حاصل از فروش مال مورد وثیقه کمتر از طلب طلبکاران وثیقه باشد که در این  اما *

 شوند.ته میطلبکار عادی شناخرود و رداخت و بقیه طلبشان جزء غرما میصورت تمام وجه به آنها پ

 

 اند(بندی شدهنون تصفیه امور ورشکستگی تقسیمقا 58به موجب ماده ) 

 

نند کسانی که اند ماغیر از دو مورد فوق طلبکار عادی سایر طلبکاران به

مورد ادعا بوده  به غیر از موردی که عین معین واند )تأمین خواسته داشته

 .(است

 

 

 

 

 

 

 

 طلبکاران با حق رأی -1

 طبکاران ممتاز -2

 ن عادیطبکارا -3
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 ان طلبکارانتقسیم بندی وجوه می طریقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیم درخارج مبلغی )طلبکاران موقت( و طلبکاران مبرای طلب طلبکارانی که هنوز طلبشان تصدیق نشده  *

 .شود )معادل طلب هر کدام از آنها(کنار گذاشته می

 

 به نسبت طلبشان یپرداخت طلب طلبکاران عاد 4

 شودابتدا مخارج ورشکستگی کم می 1

اگر دارایی ورشکسته به حدی کم باشد که کفاف حتی مخارج  

 گیردورشکستگی هم نکند تصفیه اختصاری صورت می

 مگر اینکه

 خود طلبکاران مخارج ورشکستگی را تقبل کنند.
 

 

* 

2 
النفقه ای که تاجر بابت نفقه خود و افراد واجباعاشه

 است کرده است.درخو

 

3 
 (یامور ورشکستگ یهق تصف 58)ماده  طلب طلبکاران ممتاز

 د.شویپرداخت م
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 انواع ورشکستگی

 لف. ورشکستگی به تقصیر ا

 الزامی ( 1

باالتر یا فروش  ر انداختن ورشکستگی خود خریدیاگر تاجر به قصد تأخی -1

کرده باشد یا به همان قصد به تأخیر انداختن را روز پایین از مظنه 

 .رفه باشدوجهی نماید که دور از ص ورشکستگی تحصیل

اده و طلب ین ترجیح دها را پس از تاریخ توقف بر سایراگر یکی از طلبکار -2

 .(م هستاو را پرداخته باشد )عمل کالً باطل ه

ی تاجر ورشکسته در شود که مخارج شخصی یا مخارج خانهاگر مشخص  -3

 .العاده بوده استاو فوق ایام عادی به نسبت درآمد

هوم یا معامالتی که نفع واگر محقق شود تاجر مبالغ عمده صرف معامالت م -4

 .باشداست کرده  آن منوط به اتفاق محض

 اختیاری( 2

روز توقف خود را به  3ظرف  ه باشد واگر عملیات تجاری او متوقف شد -1

  .دادگاه اعالم نکند

ترتیب باشند یا اینکه شته باشد یا دفاتر او ناقص یا بیتجاری ندااگر دفتر  -2

واقعی و حقیقی را درج  وضعیت بدون قصد تقلب در صورت دارایی خود

 .نکرده باشد

ر اگر به حساب دیگری و به صورت غیر معوض تعهداتی کرده است که نظ -3

العاده باشد )مانند ات فوق، آن تعهدحین انجام آنها به وضعیت مالی او در

 .(ضمانت

 ب. ورشکستگی به تقلب 

  .اگر عمال تاجر دفاتر خود را مخفی کند یا عمداً تلف کند -1

 .تلف( اعم از انتقال یاوری از میان ببرد )و معامالت ص عاوضهر اموال خود را مخفی کند یا به طریقه ماگ -2

 باشد خودبه میزانی که در حقیقت مدیون نمیی صورت دارایی و قروض به طور تقلب اگر به وسیله -3

 .را مدیون قلمداد کند

 

 

 

 ج. ورشکستگی عادی

 شود.تقلب( ورشکستگی عادی محسوب می –ورشکستگی غیر ازموارد باال )ورشکستگی به تقصیر 
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 یم در ورشکستگی جرا

 

 شوند اما ورشکستگی عادی خیر دو جرم محسوب می تقصیر هربه  ورشکستگی به تقلب و

توانند تقاضای تعقیب تاجر را برای ورشکستگی یک از طلبکاران می هر –دادستان  - مدیر تصفیه

 .انجام دهندرا  به تقلب و تقصیر

 
 در جرایم افراد غیرتاجر 

 به مجازات ورشکسته به تقلب

نفع تاجر ورشکسته قسمتی از اموال او را از میان ببرند افرادی که عامداً یا عالماً به  .1

 .مخفی کنند یا پیش خود نگه دارند یا

واقعی را واقعی قلمداد طلب غیر ،عامداً به اسم خود یا دیگری  واشخاصی که عالماً .2

  .الزام داده باشند کرده و

باب م یا به اسم دیگری تجارت کرده و اعمالی که در واشخاصی که به اسم موه .3

  .ورشکستگی به تقلب را گفتیم را مرتکب شوند

 

 به مجازات سرقت 

مخفی کنند یا پیش خود نگه ا از میان ببرند یا اگر اقوام ورشکسته بدون شرکت او اموال او ر

 [اگر اقوام نباشد مجازات ورشکستگی به تقلب را دارند]دارند 

 

 به مجازات خیانت در امانت 

 .دل کرده باشیه وجهی را حیف و میدی به امر تصفحین تص اگر مدیر تصفیه در
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 اعاده اعتبار

ت این ممنوعی ودشواز تصرف در اموال خود ممنوع میگفته شد با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور شده 

 گردد()با اعاده اعتبار اهلیت به تاجر برمی یابد تا زمان اعاده اعتبار ادامه می

 

 "اعاده اعتبار بر دو نوع است "

 

 اعاده اعتبار حقی 

مخارجی که به آن تعلق گرفته است اگر  تاجر ورشکسته تمام دیون خود را با متفرعات و

 .دازد حقاً اعاده اعتبار کرده استامالً بپرک

سنجد ودر صورت تأیید ملزم است که حقی دادگاه فقط صحت مدارک را می در اعاده اعتبار

 حکم اعاده اعتبار بدهد.

یا از دریافت وجه امتناع کنند  االثر یا غایب باشند ویک یا چند نفر از طلبکارها مفقوداگر 

 .شودالذمه میبه صندوق دادگستری پرداخت و بری را تاجر با اطالع دادستان آنها

ه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده است برای آنک

کند باید ثابت کند که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته  حق اعاده اعتبار پیدا

 .و قرارداد مخصوص وجود داشته باشدخصوص ا است ولو اینکه در
 

  اعاده اعتبار قانونی

 

 شرایط 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ایط مقدماتیشر
 

 )یکی کافیست(شرایط اصلی 

 شکستگی گذشته باشد.سال از تاریخ اعالن ور 5 

 صحت عمل تاجر مشخص و ثابت شده باشد.

 

تاجری که قرارداد ارفاقی منعقد نموده است تمام وجوهی را که به موجب 

 قرارداد به عهده گرفته است پرداخت کند. 

او ی او را بری کرده باشند یا به اعاده اعتبار ی طلبکاران ذمهتاجری که کلیه

 رضایت داده باشند.
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 ادامه اعاده اعتبار

دهد. ی که مقتضی عدل باشد حکم میسنجیده و به نحوقانونی دادگاه اوضاع و احوال را در اعاده اعتبار  ✓

 ()الزامی ندارد

را دریافت  طلب خودشود و هر طلبکاری که داده می (العموم )دادستانبه مدعی ی اعتبارعرض حال اعاده ✓

ت اظهارنامه ماه به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند و این اعتراض بصور 1تواند ظرف نکرده باشد می

 .آیدبه دادگاه به عمل می

 

 :حساب و ختم عمل ورشکستگی غر تفرید

 

 

ا بتوانند قرارداد ارفاقی را مختلط ورشکسته شوند طلبکاران می هایهای شخص و یا شرکتاگر شرکت ✓

 . منعقد کنند چند نفر از شرکای ضامنیک یا  یا شرکت

 .شودنمینه شرکاء به غرما تقسیم  با شرکت بسته شود نه دارایی شرکت واگر قرارداد ارفاقی  ✓

شود اما دارایی شخص قسیم میشرکت به غرما تاگر قرارداد خصوصی با شرکا ضامن بسته شود دارایی  ✓

  .ضامن خیر وء شرکا

بسته شده نه قرارداد ارفاقی چون شرکت ورشکسته شده ینجا با شرکا قرارداد خصوصی دقت شود که ا ✓

  است نه شرکاء.

 شریکی که با او قرارداد خصوصی بسته شده است از مسئولیت تضامنی مبرا است. ✓

 

 :ادامه دهند  ورشکسته رااگر طلبکاران بخواهند تجارت تاجر 

 

 .مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند گیرند یا به خودعامل ب وکیل یا توانند برای این امرمی ✓

3تصمیم نیازمند موافقت  ✓
4

3طلبکارانی که  
4

  .لب را دارا هستند خواهد بودط 

اعتراض اجرای رأی را توانند به این تصمیم در دادگاه اعتراض کنند اما خود تاجر و طلبکاران مخالف می ✓

  .به تاخیر نخواهد انداخت

رد فقط طلبکارهایی که دهد تعهداتی بیش از دارایی تاجر به بار بیاوتجارت را ادامه می اگر شخصی که ✓

 .بت طلبشان مسئول آن تعهدات هستنداند عالوه بر سهمی که در دارایی تاجر دارند به نساجازه داده
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 الی در اجاره تاجر ورشکسته باشد اگر م

 
 

ای که تا آن االجارهن صورت مؤجر باید برای گرفتن مالدر ای تواند اجاره را فسخ کند ومی مدیر تصفیه ✓

هایی که قبالً به مؤجر تصمیم بر بقای اجاره شود تأمین اگر اما زمان مستحق شده داخل غرما شود 

  .ماندشده است باقی میداده 

روط به اینکه ی مدت اجاره را به دیگری تفویض کند مشتواند با اجازه عضو ناظر بقیهفیه میمدیر تص ✓

 .رداد کتبی از آنها سلب نشده باشداین حق به موجب قرا

 

 های قانونی دعوای استرداد()نمونه    دعوای استرداد

 

آن را وصول و به حساب صاحب اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه  (1

بور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین زق مسند نگه دارد و یا به مصرف معینی برساند ووجه اورا

 .وانند عین اسناد را استرداد کنندتورشکسته موجود باشد صاحبان آن میورشکستگی در نزد تاجر 

خریدار کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن  هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگریالتجارهمال (2

ال خریداری شده قابل ا از طرف کسی که به حساب او آن مالّ ه وپرداخت نشده باشد از طرف فروشند

 .استرداد است

ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته ای را به تاجر ورشکسته فروخته التجارههرگاه کسی مال (3

فته ای که وجه آن را نگرتواند به اندازهآن کس می ،ی که به حساب او بیاوردس دیگرنه به ک تسلیم شده و

 التجاره امتناع کند.تسلیم مال از

اده شده است که به حساب صاحب هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه دمال التجاره (4

سته موجود باشد قابل استرداد نزد تاجر ورشککه عین آنها کالً یاجزئاً  یالتجاره به فروش برساند ماداممال

 .است

به هیچ  التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده ومالاز  هرگاه تمام یا قسمتی (5

از نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم 

ر به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاج اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و

 .سته موجود باشد قابل استرداد استورشک

ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که اگر مال التجاره (6

شود نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمیو فروش صوری  برسد وشدارای امضاء ارسال کننده است به فر
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الحساب به طور علیسترداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که ا موافق مورد چهارم ذکر شده قابل اوالّ

 ها باید تأدیه شودغیره تأدیه شده یا از این بابت بیمه و کمسیون و گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و

  .به طلبکارها بپردازد

  ا ضی باید وارد غرماین صورت متقا غیر که عین مال موجود باشد درشرط درخواست استرداد این است

 .شود

 و ناظر آن صورت اختالف عض در تواند با اجازه عضو ناظر درخواست استرداد را قبول کندمدیر تصفیه می

 .دهدرا به دادگاه ارجاع می

 

 ق شکایت از اجکام صادره درمراجع به ورشکستگی ردر ط

 

 واخواهی  -1

 تجدید نظرخواهی -2

 فرجام خواهی -3

 

 .کندرا احراز می ناتوانی تاجر ،آن حالت غیرمالی است چون دادگاه دردعوای ورشکستگی یک دعوای  ✓

 

 

 شکایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز از تاریخ اعالن حکم  10ظرف  از طرف تاجر-1

 

ظرف یک ماه از از طرف طلبکاران مقیم ایران -2

  تاریخ اعالن حکم

ماه از  2ظرف از طرف طلبکاران مقیم خارج -3

 تاریخ اعالن حکم 

 

 واخواهی 

 

 

 

 

 

  روز 20هلت ظرف م  نسبت به حکم ورشکستگی تجدیدنظر خواهی 

 نسبت به حکم توقف   

 نسبت به حکم ورشکستگی
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 موارد غیر قابل شکایت 

 

 تصفیه  به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیرراجع  قرار -1

 اشی تاجر ورشکسته و خانوادهقرار راجع به تعیین اعانه -2

 . کندوقوف میارداد ارفاقی را موقتاً مقراری که قر -3

 .قتی طلب طلبکاران متنازع فیه استقبول مو قراری که مبنی بر -4
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