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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 « قانون تجارت» 

 

 باب اول

 تجار و معامالت تجارتی

 .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد :1ماده 

 :معامالت تجارتی از قرار ذیل است :2ماده 

 .آن شده یا نشده باشد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در. 1

 .تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 2

هر نوع تأسیساتی که برای  ( و یا عاملی و همچنین تصدی بهکمیسیونکاری )العملهر قسم عملیات داللی یا حق. 3

 .یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره شود از قبیل تسهیل معامالت ملکیمی انجام بعضی امور ایجاد

 .نباشد تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی. 4

 .عملیات حراجی تصدی به. 5

 .های عمومیتصدی به هر قسم نمایشگاه. 6

 .هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 7

 .معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 8

 عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 9

 .آنها سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه بهکشتی. 10

 :شودمی معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب :3ماده 

 .کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها. 1

 .نمایدکلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می. 2

 .نمایدمی برای امور تجارتی ارباب خودکلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر  .3

 .کلیه معامالت شرکتهای تجارتی. 4

 .شودمعامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی: 4ماده 

 .امور تجارتی نیست کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به :5ماده 

 باب دوم

 ثبت تجارتیدفاتر تجارتی و دفتر 

 دفاتر تجارتی -فصل اول 

وزارت عدلیه به موجب نظامنامه  هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که :6ماده 
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 :دهد داشته باشدمیمقام این دفاتر قرار قائم

 .دفتر روزنامه. 1

 .دفتر کل. 2

 .دفتر دارایی. 3

 .دفتر کپیه. 4

ستد تجارتی و معامالت راجع به اوراق  فتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد ود :7ماده 

به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی  فروش و ظهرنویسی( واز قبیل خرید وتجارتی )

 .کند در آن دفتر ثبت نمایدمی برداشترا که برای مخارج شخصی خود که باشد و وجوهی

دفتر روزنامه استخراج و انواع  دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته یک مرتبه از :8ماده 

 .مخصوصی در آن دفتر به طور خالصه ثبت کند کرده هر نوعی را در صفحهمختلفه آن را تشخیص و جدا

منقول و غیر منقول و دیون و  ت که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه داراییدفتر دارایی دفتری اس :9ماده 

دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال  ریز ترتیب داده در آنمطالبات سال گذشته خود را به

 .بعد انجام پذیرد

حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب صورت ت و مخابرات ودفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسال: 10ماده 

 .تاریخ ثبت نماید

تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف  حسابهای وارده را نیز به ترتیبتاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت :تبصره

 .مخصوصی ضبط کند

نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره  به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی 6دفاتر مذکور در ماده  :11ماده 

شود( امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور الزم نیست ولی باید می وزارت عدلیه معینکه مطابق نظامنامهثبت )

حق امضاء از قرار  .خواهد شد سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایتتجدیددارای نمره ترتیبی باشد. در موقع  اوراق آن

 .ثبت اسناد است ( قانون135هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به عالوه مشمول ماده )

ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی  شود باید دارای نمرهدفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می :12ماده 

اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و  صفحات دفتر را شمرده در صفحهامضاء مکلف است

تهیه  طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصودبا قید تاریخ امضاء و دو رسم صاحب دفتر نوشته

 .ا تمام حروف نوشته شودنماید منگنه کند. الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ بمی

خصوصه نوشته شود تاریخ در صفحات م کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب :13ماده 

بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین  کردن و همچنین جای سفید گذاشتنتراشیدن و حک

 .دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا ده سال نگاهداردجر باید تمام آنو تا سطور نوشتن ممنوع است

برند در صورتی که مطابق کار می و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به 6دفاتر مذکور در ماده  :14ماده 

این صورت فقط بر علیه سندیت خواهد داشت و غیر  -تجارتی  در امور -باشد بین تجار مقررات این قانون مرتب شده

 .صاحب آن معتبر خواهد بود

این مجازات را محکمه حقوق  .مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است 11و ماده  6تخلف از ماده  :15ماده 
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ر اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفت تواند حکم بدهد والعموم میمدعیرأساً و بدون تقاضای

 .مرتب ندارد نخواهد بود

 دفتر ثبت تجارتی -فصل دوم 

کلیه اشخاصی که در آن نقاط به  در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند :16ماده 

ثبت استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر  از ایرانی و خارجی بهشغل تجارت اشتغال دارند اعم

 .ریال محکوم خواهند شدو اال به جزای نقدی از دویست تا دو هزار تجارتی به ثبت برسانند

که باید به ثبت برسد به موجب  مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی :17ماده 

 .نظامنامه معین خواهد کرد

حسابها در کلیه اسناد و صورت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید شش ماه پس از الزامی شدن ثبت :18ماده 

تحت چه نمره به ثبت رسیده و اال عالوه بر مجازات مقرر در  خود در ایران تصریح نماید که درو نشریات خطی یا چاپی

 .شودمیدویست تا دو هزار ریال محکوم فوق به جزای نقدی از

 .شوندعدلیه تشخیص می در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت کسبه جزء مذکور :19ماده 

 باب سوم

 شرکتهای تجارتی

 فصل اول

 در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها

 :شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است :20ماده 

 .شرکت سهامی. 1

 .شرکت با مسئولیت محدود. 2

 .شرکت تضامنی. 3

 .ت مختلط غیر سهامیشرک .4

 .شرکت مختلط سهامی. 5

 .شرکت نسبی. 6

 .شرکت تعاونی تولید و مصرف. 7

 شرکت سهامی -مبحث اول 

 کلیات. 1

تقسیم شده و مسئولیت  شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام :21ماده 

 .آنها استصاحبان سهام محدود به سهام

 .سهامی( قید شودباید کلمه ) در اسم شرکت -در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد  :22ماده 

 .اسم باشدسهام ممکن است با اسم یا بی :23ماده 

شود مگر آنکه خالف آن قانوناً می اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناختهسهام بی :24ماده 
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 .آیداقباض به عمل می این نوع سهام به قبض ونقل و انتقال -د ثابت گرد

یا به توسط وکیل انتقال را در  انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم باید شخصاً :25ماده 

 .نمایددفتر شرکت تصدیق و امضا

ازاء آن به جای وجه نقد چیز  قدی سهامی است که درسهام غیر ن -سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی  :26ماده 

 .امتیازنامه و غیره داده شوددیگری از قبیل کارخانه و

 .بود در صورت تجزیه( متساوی خواهدقیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام ) :27ماده 

یا قطعات سهام نباید کمتر از  در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام :28ماده 

 .ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یک صد ریال نخواهد بود سرمایه زائد بر دویست هزارپنجاه ریال باشد و هر گاه

توان صادر کرد هر اسم( نمیبی اعم از بااسم یامادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی ) :29ماده 

 طل و صادرکنندگان متضامناً مسئولداده شده باشد با قبل از تشکیل شرکت به کسی تصدیق موقتی کهسهم یا 

تا زمانی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده  .قبیل اوراق وارد شده است خساراتی هستند که به دارندگان این

 .اسم انتشار دادموقتی بی اسم یا تصدیقتوان سهام بینمی

اند مسئول سهام خود را نپرداخته اند تا موقعی که پنجاه درصد قیمت اسمیکسانی که تعهد ابتیاع سهام کرده :30 ماده

الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده به دیگری منتقل کرده و منتقل بود اگر چه سهام خود راتأدیه بقیه قیمت آن خواهند

 .باشد

تأدیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود  یز کسی که تعهد ابتیاع سهمی را کرده است ازبعد از تأدیه پنجاه درصد ن :31ماده 

 .الیه مسئول تأدیه آن بقیه استکه در این صورت منتقل آن را تجویز کرده باشدمگر اینکه اساسنامه شرکت

وه بر آن وجه به خسارات نپردازد عال هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را :32ماده 

 .نسبت مدت تأخیر( محکوم خواهد شد دوازده در سال و بهاز قرار صدیتأخیر تأدیه )

اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که  تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگریاساسنامه شرکت می :33ماده 

از آن بابت بالعوض تعلق به شرکت یافته و تعهدکننده نسبت به  قیمت سهام مقدار تأدیه شدهدر صورت عدم تأدیه بقیه

مکتوب  پرداخت وجه تعهد شده باید الاقل سه مرتبه به وسیلهنداشته باشد لیکن در این صورت سهام تعهدی هیچ حقی

ب اعالن اسم به جای مکتوبی سهام با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک ماه منقضی شده باشد در مورد

موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آن را  در جراید به عمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در

 .نمایدامضاء

تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت  اسم مادام که قیمت آنها کامالًخواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی :34ماده 

حسابها و اعالنات و عالوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت روی سهم قید شود بهیحاًکه پرداخته شده صر

تأدیه شده است  نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی را کهمنتشر میبه طور خطی یا چاپی صادر یا نشریات و غیره که

 .صریحاً قید کند

قانون تشکیل شده باشد  ( این74تواند به موجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده )هر شرکت سهامی می :35ماده 

داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به  نسبت به سایر سهام رجحان و مزایاییسهام ممتازه ترتیب دهد که

 .را تجویز کرده باشد اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی
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 ل شرکتتشکی. 2

شود یکی از نسختین به می شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل :36ماده 

 .و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت( مقرر50طوری که در ماده )

 :صاً در آن تصریح بشودشرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصو :37ماده 

 .اسم و مرکز اصلی شرکت. 1

 .موضوع شرکت. 2

 .مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود. 3

 .مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام. 4

کل ممکن اسم به چه شبااسم و بی اسم( عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهامکه سهام بااسم یا بینوع سهام ). 5

 .پذیرفته باشد صورتی که این تبدیل اساساًاست به هم تبدیل شود در

 .های اداره و تفتیشهیأت. 6

 .عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند. 7

 .مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی. 8

 .آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی الزم است مطالبی که برای قطع. 9

منافع و تقسیم آن باید رعایت  حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حسابطرز ترتیب صورت. 10

 .شود

 .طریق تغییر اساسنامه. 11

شرکت تعهد شده باشد به عالوه  شود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایههای سهامی محقق نمیتشکیل شرکت :38ماده 

تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و اال باید الاقل ثلث  زائد بر پنجاه ریال نباشدهر گاه سهام یا قطعات آن

 .ریال باشد 50شود نباید کمتر از مینقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته قیمت سهام را

 .سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود چیزی که در ازاء :39ماده 

تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی  مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و :40ماده 

هایی را که به  کمیسر(مدیرهای شرکت و همچنین مفتش ) شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولیناست مجمع عمومی

 .کندمی ( مقرر است معین62ب ماده )موج

برای خود مطالبه نماید مجمع  هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی :41ماده 

غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر  شود امر به تقویم سهممیعمومی در جلسه اول که منعقد

 شود مگر در جلسه دیگر مجمعتشکیل شرکت واقع نمیآید ویا موجبات مزایا به عمل نمی طعی تقویمگیرد تصویب قمی

موجبات مزایا تصویب شود باید  یا عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم

مام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب خصوص طبع و بین ت الاقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این

 دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً مذکور باید به اکثریتامور

را دارا باشند کسانی که  اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدینقدی را تعهد کردهنصف کل شرکایی که خرید سهام

اند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آنها کردهمطالبه غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود دارای سهم
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 جزو سرمایه شرکتندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در موضوع رأی است حق رأی

سرمایه نقدی حاضر نشده  هام نقدی و نصفمحسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان س

هر گاه سهام غیر نقدی یا  .شود( رفتار می45طور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده )مجمع به

 .تواند از شرکت خارج شودتعهدکنندگان می موجبات مزایایی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از

 .دعوی تزویر و تقلب اقامه شود تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت به آنها :42ماده 

منحصراً متعلق به خودشان باشد  های غیر نقدی مشاعاً وهر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه :43ماده 

 .یر نقدی الزم نخواهد بودسهام غ ( راجع به تقویم41ماده )رعایت ترتیبات مذکوره در

مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد  ( به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود50اظهارنامه که به موجب ماده ) :44ماده 

 .مجمع صحت یا سقم آن را معین کند نمایند تاعمومی تقدیم میمربوطه به اولین مجمع

نماید مفتشین را انتخاب می سین اظهار رأی و اولین مدیرها ومجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤس :45ماده 

اگر در مجمع عمومی عده که  -سرمایه شرکت را دارا باشند  سهام مرکب شود که الاقل نصفباید از یک عده صاحبان

 تموقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوحاضر نشدند تصمیمات مجمع نصف سرمایه را دارا باشند

هشت روز به وسیله یکی از جراید  فاصله شود و اگر پس از آنکه الاقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی بهمی

 شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعالن و منتشر

 .د که الاقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشندمجمع جدید عده حاضر شون شود مشروط بر اینکه درمی

 .معین و اعالن خواهد شد ساله توسط وزارت عدلیهجرایدی که اعالنات فوق را باید منتشر نمایند همه :تبصره

برای سال اول و مدیران منتها  کند مفتشینمجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب می :46ماده 

از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه  توان پسشوند مدیرها را میمیهار سال معینبرای مدت چ

 که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویبداشته باشد ولی در صورتی اساسنامه شرکت غیر از این مقرر

 .مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود

قبول انجام وظیفه نمایند قبولی  انددر صورتی که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده :47ماده 

 .گرددمی شرکت از همان تاریخ تشکیلمجلس قید وآنها در صورت

 مدیرهای شرکت و وظایف آنها. 3

میان شرکاء به سمت مدیری و  شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از :48ماده 

 .خواهد شد باشند ادارهشده و قابل عزل میبرای مدت محدودی معین

خود به سمت ریاست انتخاب  در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان :49ماده 

که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک  توانند در صورتیاز مدیران میرییس مزبور و هر یک -نند ک

 .اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بودمعین کنند ولی مسئولیت نفر شخص خارج را به جای خود

شرکت وقوع آن را به موجب نوشته  ثابت شود باید مدیر برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء :50ماده 

رسد اعالم نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از به ثبت می سپارد واصلی شرکت میکه به دایره ثبت اسناد مرکز

 .نسختین شرکتنامه به نوشته مزبور منضم نمایدشده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از سرمایه که پرداخته

 .موکل دارد مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل :51ماده 
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این سهام برای تضمین خساراتی  مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند :52ماده 

سهام مذکوره با اسم بوده و قابل  -رکت وارد شودمنفرداً بر ش اعمال اداری مدیرها مشترکاً یااست که ممکن است از

ودیعه  غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکتشودمهری که بر روی آنها زده می انتقال نیست و به وسیله

 .خواهد ماند

شود به رکت مییا به حساب ش توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معامالتی که با شرکتمدیرهای شرکت نمی :53ماده 

 .ساله به مجمع عمومی بدهندباید صورت مخصوص آن را همه غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازهطور مستقیم یا

شرکت را مرتب کرده به  مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خالصه صورت دارایی و قروض :54ماده 

 .مفتشین بدهند

متضمن دارایی منقول و غیر منقول  حسابی که( این قانون صورت9مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده ) :55ماده 

حساب و همچنین بیالن حساب نفع و ضرر این صورت مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنندو همچنین صورت

 .د که به مجمع مزبور بدهندعمومی به مفتشین داده شوانعقاد مجمع شرکت باید الاقل چهل روز قبل از

شرکت به صورت حساب و صورت  تواند در مرکزاز پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می :56ماده 

حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد خالصه صورت مراجعه کرده و از بیالن که متضمناسامی صاحبان سهام

 .بگیرد

همین  -احتیاطی موضوع خواهد شد  اقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایهساله الهمه :57ماده 

 .کردن این مقدار اختیاری است عشر سرمایه شرکت رسید موضوعکه سرمایه احتیاطی به

م را مکلفند تمام صاحبان سها اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت :58ماده 

تصمیم این مجمع در هر  -یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود  دعوت نمایند تا موضوع انحاللبرای انعقاد مجمع عمومی

 .حال منتشر خواهد شد

شود نتواند مجمعی که دعوت می هر گاه مدیران شرکت برخالف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا :59ماده 

 .انحالل شرکت را از محاکم صالحه بخواهد تواندمنعقد گردد هر ذیحقی میمطابق مقررات قانونی

یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً  هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها الاقل معادل :60ماده 

موده باشند باید مجمع عمومی خود را در آن تقاضانامه تصریح ن العاده نمایند و منظورعمومی فوق تقاضای انعقاد مجمع

 .منعقد شود العادهبه طور فوق

قانون و تقصیراتی که در اعمال  مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این :61ماده 

م نمایند باشند مخصوصاً در موقعی که منافع موهومی را تقسیمی موافق قواعد عمومی مسئول اداری شرکت مرتکب شوند

 .موهومی جلوگیری نکنند یا از تقسیم منافع

 مفتشین شرکت و وظایف آنها. 4

مزبور که ممکن است از غیر  مفتشین –کند کمیسر( معین میمجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش ) :62ماده 

خالصه در باب بیالن )اوضاع عمومی شرکت و همچنین  خواهند داشت که در موضوعشرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت

تصمیماتی که  -راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند کنندمدیرها تقدیم می حسابهایی کهجمع و خرج( و صورت

در صورتی که مجمع  - نخواهد بودشود معتبرحسابهای مدیران اخذ میاین راپرت راجع به تصدیق بیالن و صورت بدون
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اند نتوانند راپرت بدهند یا مفتشینی که معین شده رده باشد یا یک یا چند نفر ازعمومی مفتشین مذکور را معین نک

محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران  دادن راپرت امتناع نمایند رییساز

 .کندمعین می ین جدیدیاند مفتشاند یا امتناع کردهآنهایی که نتوانستهرا انتخاب و یا به جای شرکت مفتشین

مجمع عمومی معین است مفتشین  در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد :63ماده 

توانند در مواقعی که ضرورت فوری تحقیقاتی بنمایند مفتشین می مراجعه نموده و از عملیات آنتوانند به دفاتر شرکتمی

 .ت نماینددعو دارد مجمع عمومی را

وکالء و اثرات آن در مقابل  حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت :64ماده 

 .موکلین قانوناً معین است

 مجمع عمومی شرکت .5

 .معین است منعقد شود مجمع عمومی شرکت باید الاقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه :65ماده 

 .یا مالکیت( باید داشت به عنوان وکالتکند برای حق ورود در مجمع چند سهم )اساسنامه معین می :66ده ما

 .گردداساسنامه معین می عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب :67ماده 

ممتازه از حیث رأی تفاوتی  صاحبان سهامدر جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و  :68ماده 

 .باشد شرکت طور دیگر مقرر کردهندارند مگر اینکه اساسنامه

توانند به عمومی کافی نیست می دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور یا رأی در مجمع :69ماده 

باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود  رأی کافی برای داشتن حق حضور واندازه که مجمع عده سهام آنها

 .مذکور معین نمایند برای حضور و رأی در مجمع

و در مجامعی که برای تعیین ( 41الشرکه و مزایا مطابق ماده )در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهم :70ماده 

شود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از نعقد می( م45ماده ) تصدیق اظهارات مؤسسین مطابقاولین مدیرها و مفتشین و

 .حضور به هم رسانند توانندعده سهامی که دارند می

از یک عده صاحبان سهامی  ( باید مرکب74و  45و  41مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد ) :71ماده 

نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی  دفعه اول این حد شرکت را دارا باشند و اگر درباشد که الاقل ثلث سرمایه

این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل شرکت تشکیل و تصمیمات مطابق شرایط مقرر در اساسنامه

 .نشود

 .تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود :72ماده 

نماید که تغییری در  ی از سهام تصمیمیدر مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوص :73ماده 

صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را  قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکهحقوق آنها بدهد آن تصمیم

باشد باید حاضرین جلسه الاقل صاحب بیش از نصف سرمایه خاص مذکور معتبر تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسه

 .که موضوع مذاکره استباشد  مجموع سهامی

موعد مقرر یا هر نوع تغییر  در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحالل شرکت قبل از :74ماده 

سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر  شود باید عده از صاحبانمیدیگری در اساسنامه تشکیل

مجمع عمومی  که سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن استاگر در مجمع عمومی عده  .گردند
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دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی  یک ماه قبل از انعقاد مجمع دوجدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه الاقل

مجمع عمومی . ن اعالن گرددجلسه قبل و نتیجه آشود( دستوروزارت عدلیه معین می که سالیانه از طرفاز جراید محل )

این حد نصاب حاصل نشد ممکن است  جدید وقتی قانونی است که صاحبان الاقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر

این مجمع با حضور صاحبان الاقل ثلث سرمایه شرکت حق  تشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمودبا رعایت

در این مجامع . شودع فوق تصمیمات به اکثریت دو ثلث آراء حاضر گرفته میمجم سه تصمیم خواهد داشت در هر یک از

سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه  کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر یک

ات صاحبان سهام با بر تعهد .تواند تغییر بدهدهیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی .داشته باشدبرخالف این مقرر

 .توان افزودهیچ اکثریتی نمی

سهام هر یک از شرکاء ورقه  در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده :75ماده 

 .شودبه هر کسی تقاضا نماید ارائه می هیأت رییسه مجمع در مرکز شرکت حفظ ومزبور پس از تصدیق

 در تبدیل سهام. 6

سهام بااسم تبدیل نماید باید اعالنی  اسم خود را بههر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بی :76ماده 

شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام  کرده و مهلتی که کمتر ازدر این موضوع منتشر

 .تبدیل نمایند خود را به سهام جدید

کثیراالنتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و  اعالن مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید :77ماده 

های یومیه مرکز اصلی شرکت در خارج از تهران باشد باید در یکی از روزنامه شود در صورتی کهبه فاصله ده روز منتشر

ابتداء مهلت از  .شود نیز منتشرگردداین قبیل اعالنات معین میساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشارهمه تهران که

 .تاریخ اولین انتشار اعالن در مجله رسمی خواهد بود

سهام جدید تبدیل نکند دیگر  ( به76هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده ) :78ماده 

باشد سهام جدیدی را که در ازاء سهام تبدیل نشده موجود می داشتشرکت حق خواهد تواند تقاضای تبدیل نماید ونمی

 .مزایده بفروشد به اشخاص دیگر به طریق

یا در بانک ملی ایران ودیعه  شود در مرکز اصلی شرکتقیمت سهامی که به طریق مذکور در فوق فروخته می :79ماده 

ام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که سه در ظرف ده سال از تاریخ فروشگذاشته خواهد شد و هر گاه

 به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموالاست مطالبه ننماید نسبت به طریق فوق امانت گذاشته شده

مدیر شرکت که به این تکلیف هر- بالصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آن را به مقامات صالحیتدار تسلیم نماید

 .شد مل نکند به تأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهدع

نماید باید مراتب را به طریقی که فوقاً  اسم تبدیلدر صورتی که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بی :80ماده 

صاحبان سهام شود و نباید کمتر از دو ماه باشد مهلتی که معین می اعالن نماید و اگر در ظرفمقرر است یک مرتبه

جدید در مرکز  ماند باطل و سهامبااسمی که در دست آنها باقی میاسم تبدیل نکنند سهامبه سهام بی سهام بااسم خود را

 .اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود

رد به سهام کند در مو های موقتی را که به اشخاص داده تبدیلدر هر موقع که شرکت بخواهد تصدیق :81ماده 

( و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده 79و ) (78( و )77( و )76مقررات مواد )بقاسم مطاتصدیقهای موقتی بی
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 .( رفتار خواهد شد80)

 بطالن شرکت و یا بطالن اعمال و تصمیمات آن. 7

 – 47 - 46 - 45 - 44 -41 - 39 - 38 - 37 - 36 - 29 - 28هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد  :82ماده 

توانند در مقابل اشخاص بالاثر خواهد بود لیکن شرکاء نمی نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط واین قانون را رعایت 50

 .نمایند خارج به این بطالن استناد

مؤسسینی تصمیمات آن حکم کند  در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطالن شرکت یا اعمال و :83ماده 

که در حین حدوث سبب بطالن یا بالفاصله پس از آن سر  هستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی که مسئول این بطالن

اشخاص ثالثی  خساراتی خواهند بود که از این بطالن به صاحبان سهام واند متضامناً مسئولنکرده کار بوده و انجام وظیفه

 نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا غیربه شرکایی متوجه شود که سهم شود همین مسئولیت ممکن استمتوجه می

 .باشد اند به تصدیق نرسیدهمزایایی که مطالبه کرده

قراردادهای شرکت موجبات بطالن مرتفع  هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و :84ماده 

 .خواهد شدمحکمه پذیرفته نشود دعوای ابطال در

معامالتی که با ایشان شده  اگر از تاریخ رفع موجبات بطالن یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت :85ماده 

 .شودنکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمی موجب بطالن بوده دعوای خسارتاست به استناد اموری که

منعقد شود و دعوت اعضاء نیز  مومی مخصوصی برای رفع موجبات بطالنهر گاه مقرر شده باشد که مجمع ع :86ماده 

دعوای بطالن از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد  اساسنامه به عمل آمده باشدبرای انعقاد مجمع موافق

 .موجبات بطالن را رفع ننماید مگر اینکه مجمع مزبور

و خسارت نشده باشد دیگر  هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطالن شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطالن :87ماده 

 .نخواهد شد دعوی مذکور پذیرفته

ترتیب صورت دارایی یا  استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون :88ماده 

توان صورت نیز فقط تا پنج سال اقامه دعوی استرداد می ه عمل آمده باشد در اینمزبور ب مخالف نتیجه حاصل از صورت

 .تقسیم منافع است نمود. مبدأ مرور زمان روز

 مقررات جزایی

و  44 - 39 - 38 - 37 - 36 -29 - 28هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد  :89ماده 

هزار ریال جزای نقدی عالوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد  صادر نماید به پانصد الی ده هاین قانون رعایت نشد 50

 قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن238مواردی که عمل مشمول ماده  محکوم خواهد شد. در

 .شودماده نیز محکوم می

یا قطعات سهام قلمداد کرده و  ه برخالف واقع خود را صاحب سهامحکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است ک :90ماده 

و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به  شوند یا در دادن رأی شرکت نماینددر مجمع عمومی وارد

 یز محکومتوان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نمتخلف را میماده عالوه بر جزای نقدی دیگری بدهند. در مورد این

 .نمود

رعایت نشده با  39و  38 - 29- 28هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد  :91ماده 
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داشته و یا قیمت آنها را اعالن نموده باشد به پانصد الی ده هزار  معامله کرده یا شرکت در معاملهعلم به عدم رعایت قانون

قانون مجازات  238مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده  .خواهد شدمحکوم  ریال جزای نقدی

 .شود باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم عمومی

 :شونداشخاص ذیل کالهبردار محسوب می :92ماده 

وقوع تعهد و یا تأدیه را که  م شده یاهر کس برخالف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سها. 1

وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام  منتشر کند که به اینواقعیت ندارد اعالم یا جعلیاتی

 .عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد نماید اعم از اینکه

واقع به عنوانی از عناوین جزء  م اشخاصی را برخالفهر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اس. 2

 .شرکت قلمداد نماید

را بین صاحبان سهام تقسیم  مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی. 3

 .نموده باشند

 در انحالل شرکت .9

 :شودشرکت سهامی در موارد ذیل منحل می: 93ماده 

 .ممکن شده باشد که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر وقتی. 1

 .وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. 2

 .در صورتی که شرکت ورشکست شود. 3

 .در صورت تصمیم مجمع عمومی. 4

 شرکت با مسئولیت محدود -مبحث دوم 

تجارتی تشکیل شده و هر یک از  شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور :94ماده 

فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول  -شده باشد  سهام یا قطعات سهام تقسیمشرکاء بدون اینکه سرمایه به

 .قروض و تعهدات شرکت است

مقابل اشخاص ثالث شرکت  سئولیت محدود( قید شود و اال آن شرکت دربا مدر اسم شرکت باید عبارت ) :95ماده 

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و اال شریکی که . مقررات آن خواهد بود تضامنی محسوب و تابع

 .شرکت تضامنی را خواهد داشتشرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در اسم او در اسم

الشرکه غیر نقدی نیز  سهم شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه وشرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می :96ماده 

 .تقویم و تسلیم شده باشد

 .کدام به چه میزان تقویم شده است های غیر نقدی هرالشرکهدر شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم :97ماده 

نقدی معین شده در مقابل  های غیرالشرکهبه قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم شرکاء نسبت :98ماده 

 .دارنداشخاص ثالث مسئولیت تضامنی

 .مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است :99ماده 

و از درجه اعتبار ساقط  باشد باطل تشکیل شده 97و  96هر شرکت با مسئولیت محدود که برخالف مواد  :100ماده 

 .ندارند اشخاص ثالث حق استناد به این بطالناست لیکن شرکاء در مقابل
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مستند به عمل آنها است و هیأت  اگر حکم بطالن شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطالن :101ماده 

اند در مقابل پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهبالفاصله  حدوث سبب بطالن یانظار و مدیرهایی که در حین

مدت مرور زمان ده سال  .بطالن متضامناً مسئول خواهند بوداشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این شرکاء دیگر و

 .از تاریخ حدوث موجب بطالن است

اسم و غیره درآید. اسم یا بی با قال اعم ازتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتالشرکه شرکاء نمیسهم: 102ماده 

رضایت عده از شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و  غیر نمود مگر باتوان منتقل بهالشرکه را نمیسهم

 .داشته باشند اکثریت عددی نیز

 .الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمیانتقال سهم :103ماده 

که از بین شرکاء یا از خارج  شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف :104 ماده

 .گرددمی شوند ادارهنامحدودی معین میبرای مدت محدود یا

سنامه خواهند داشت مگر اینکه در اسا مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را برای نمایندگی و اداره شرکت :105ماده 

به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در  باشد هر قرارداد راجعغیر این ترتیب مقرر شده

 .یکن استلمثالث باطل و کان مقابل اشخاص

ریت اگر در دفعه اولی این اکث - تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ شود :106ماده 

شود اگر چه صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می مجدداً دعوت شوند در اینحاصل نشد باید تمام شرکاء

 .تواند ترتیبی برخالف مراتب فوق مقرر داردمیسرمایه نباشد. اساسنامه شرکت اکثریت مزبور دارای نصف

اینکه اساسنامه به ترتیب  دارای رأی خواهد بود مگر هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد :107ماده 

 .دیگری مقرر داشته باشد

نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد  اگر در اساسنامه راجع به تقسیم -روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است  :108ماده 

 .شرکاء به عمل خواهد آمد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه

باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت  هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد :109ماده 

هیأت نظار باید بالفاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق  .تشکیل دهد مجمع عمومی شرکاء رامزبور الاقل سالی یک مرتبه

تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع هیأت نظار می .ده استرعایت ش 97و  96دستور مواد  کرده و اطمینان حاصل کند که

 محدود نیز رعایتدر مورد شرکتهای با مسئولیت 170و  168 - 167 - 165مقررات مواد  العاده دعوت نمایدعمومی فوق

 .خواهد شد

 .توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراءشرکاء نمی :110ماده 

سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به  ییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که الاقلهر تغ: 111ماده 

 .مقرر شده باشد اساسنامه اکثریت دیگریعمل آید مگر اینکه در

 .الشرکه خود کندسهم تواند شریکی را مجبور به ازدیاددر هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی :112ماده 

الرعایه مسئولیت محدود نیز الزم این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با 78مفاد ماده  :113ماده 

 .است

 :شودشرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می: 114ماده 
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 .93ماده  3 - 2 - 1الف( در مورد فقرات 

 .نصف سرمایه شرکت باشد الشرکه آنها بیش ازب( در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم

تقاضای انحالل کرده و  ج( در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء

گیرد پرداخته و را که در صورت انحالل به او تعلق می دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمیمحکمه دالیل او را موجه

 .او را از شرکت خارج کنند

 .بینی شده باشدد( در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش

 :شونداشخاص ذیل کالهبردار محسوب می :115ماده 

الشرکه غیر نقدی را در تسلیم سهم الشرکه نقدی و تقویم والف( مؤسسین و مدیرانی که برخالف واقع پرداخت تمام سهم

 .اظهار کرده باشند شرکت بدهندبرای ثبت اوراق و اسنادی که باید

 .کرده باشند الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویمب( کسانی که به وسیله متقلبانه سهم

 .را بین شرکاء تقسیم کنند ج( مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی

 شرکت تضامنی -مبحث سوم 

یا چند نفر با مسئولیت  شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو :116ماده 

کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام  اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروضشود:تضامنی تشکیل می

یکن لمکان ده باشد در مقابل اشخاص ثالثهر قراری که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده ش .قروض شرکت است

 .خواهد بود

در صورتی که . شرکاء ذکر شود شرکت تضامنی( و الاقل اسم یک نفردر اسم شرکت تضامنی باید عبارت ) :117ماده 

و شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ) اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا

 .برادران( قید شودوشرکاء( یا )

الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و سهم شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه وشرکت تضامنی وقتی تشکیل می :118ماده 

 .تسلیم شده باشد

آنکه شرکتنامه غیر از این  شود مگرالشرکه بین شرکاء تقسیم میدر شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم :119ماده 

 .تیب را مقرر داشته باشدتر

 .سمت مدیری معین نمایند در شرکت تضامنی شرکاء باید الاقل یک نفر از میان خود یا از خارج به :120ماده 

 .شده مقرر 51حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده : 121ماده 

الشرکه مزبور قبالً به تراضی سهم چند نفر غیر نقدی باشد باید الشرکه یک یادر شرکتهای تضامنی اگر سهم :122ماده 

 .تمام شرکاء تقویم شود

کند مگر به رضایت تمام  تواند سهم خود را به دیگری منتقلدر شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی :123ماده 

 .شرکاء

عمل آید و پس از انحالل  د شرکت بهمادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خو :124ماده 

از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در  وصول مطالبات خود به هر یکتوانند برایطلبکاران شرکت می

نماید از می شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوزتواند به استناد اینکه میزان قروضنمی هر حال هیچ یک از شرکاء
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شرکت به نسبت آنها در تأدیه قروض قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک ازتأدیه 

 .صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در

سایر شرکاء مسئول  ود متضامناً باهر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل ش :125ماده 

 .در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکهقروضی هم خواهد بود که

 .یکن خواهد بودلمکان هر قراری که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث

نشده هیچ یک از طلبکاران  امنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیههر گاه شرکت تض :126ماده 

برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران  دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکتشخصی شرکاء حقی در آن

ورد طلبکاران شرکت بر ضامن مطالبه کنند ولی در این میا فرد فرد شرکاء شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام

 .شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت طلبکاران

اینکه دارایی شرکت تقسیم  توان حکم داد مشروط بهبه ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحالل نیز می :127ماده 

 .نشده باشد

ء مالزمه قانونی با شرکا ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از :128ماده 

 .ورشکستگی شرکت ندارد

توانند نسبت وصول کنند ولی می طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا :129ماده 

صورت انحالل شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر  منافع شرکت یا سهمی که دربه سهمیه مدیون خود از

طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از  .باشد به عمل آورند نی که مقتضیاقدام قانو

توانند انحالل می برای تأدیه طلب آنها نباشدخود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی دارایی شخصی مدیون

بر اینکه الاقل محدود تشکیل شده باشد( مشروط غیر اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یاشرکت را تقاضا نمایند )

اظهارنامه رسمی به اطالع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از  شش ماه قبل قصد خود را به وسیله

یا با دارایی مدیون در شرکت  مادام که حکم نهایی انحالل صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد توانندمی شرکاء

 .کنند شرکت جلوگیریجلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحالل

داشته باشد استناد به تهاتر کند نه  تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاءنه مدیون شرکت می :130ماده 

استناد نماید معذالک کسی طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر  مقابل قرضی که ممکن استتواند درخود شریک می

شرکت حق  پس از انحالل شرکت طلب او الوصول مانده در مقابل آنمدیون به یکی از شرکاء بوده و که طلبکار شرکت و

 .استناد به تهاتر خواهد داشت

شخصی یکی از شرکاء به  در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران :131ماده 

توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه می شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاءانحالل 129وجب ماده م

 .کنند کرده و او را از شرکت خارج

جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به  الشرکه کم شود مادام که این کمبوداگر در نتیجه ضررهای وارده سهم :132ماده 

 .تشرکاء ممنوع اس

به علت ضررهای وارده کم شده  تواند به تکمیل سرمایه کهجز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی :133ماده 

 .در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد مجبور نماید بیش از آنچه کهاست ملزم کرده و یا او را
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حساب شخص ثالث( تجارتی از  به حساب شخصی خود یا بهاء )تواند بدون رضایت سایر شرکهیچ شریکی نمی :134ماده 

با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت  نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریکنوع تجارت شرکت

 .را دارد داخل شود

ن صورت رعایت تمام در ای تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گرددهر شرکت تضامنی می :135ماده 

 .سهامی حتمی استمقررات راجعه به شرکت

 :شودشرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می :136ماده 

 .93ماده  3 - 2 - 1الف( در مورد فقرات 

 :ب( در صورت تراضی تمام شرکاء

دالئل را موجه دانسته و  محکمه آن ج( در صورتی که یکی از شرکاء به دالئلی انحالل شرکت را از محکمه تقاضا نماید و

 .حکم به انحالل بدهد

 .137د( در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 

 .138ه( در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 

 .140و  139و( در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 

تواند به تقاضای معینی باشد محکمه می ط به شریک یا شرکاءدر مورد بند )ج( هر گاه دالئل انحالل منحصراً مربو :تبصره

 .یا شرکای معین را بدهد انحالل حکم اخراج آن شریکسایر شرکاء به جای

و ناشی از قصد اضرار  فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده: 137ماده 

اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به  .اعالم شود فسخ کتباً به شرکاء شش ماه قبل ازتقاضای فسخ باید -نباشد 

 .آیدمحاسبه سالیانه به عمل می حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم

تصفیه کتباً تقاضای انحالل شرکت  گیرد که مدیردر مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحالل وقتی صورت می: 138ماده 

 .مدیر تصفیه را از تقاضای انحالل منصرف نکرده باشد مزبور شش ماه گذشته و شرکتقاضایرا نموده و از ت

اگر  -مقام متوفی خواهد بود قائم در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و :139ماده 

ت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت مقام متوفی باید در مدقائم تصمیم نموده باشند سایر شرکاء به بقاء شرکت

نمود نسبت به اعمال  مقام متوفی رضایت خود را اعالمکه قائمبه بقاء شرکت کتباً اعالم نماید در صورتی خود را راجع

رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور  اعالم عدم شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت

 .سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعالم رضایت است .نخواهد بود ک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیمشری

 .در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد :140ماده 

 در شرکت مختلط غیر سهامی -مبحث چهارم 

مخصوصی بین یک یا چند نفر  ور تجارتی در تحت اسمشرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای ام :141ماده 

شریک ضامن مسئول کلیه  .شودانتشار سهام تشکیل می نفر شریک با مسئولیت محدود بدونشریک ضامن و یک یا چند

شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت  - قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود

شرکت مختلط( و در اسم شرکت باید عبارت ). گذارده و یا بایستی بگذارد سرمایه است که در شرکت فقط تا میزاناو

 .الاقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود
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 .روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود: 142ماده 

طلبکاران شرکت شریک  هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل :143ماده 

 هر قراری که برخالف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث. ضامن محسوب خواهد شد

 .اثر استبی

اختیارات آنها همان است که در  ن و حدوداداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضام :144ماده 

 .مقرر استمورد شرکاء شرکت تضامنی

نه اداره امور شرکت از وظایف او  شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد :145ماده 

 .است

ناشیه از آن معامله در مقابل طرف  اتدر مورد تعهد -اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند  :146ماده 

تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام  ضامن را خواهد داشت مگر اینکه معامله حکم شریک

 .دهدمی

روی دفاتر اسناد شرکت برای  تواند ازهر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می :147ماده 

هر قراردادی که بین شرکاء برخالف این  .ترتیب دهد به وضعیت مالی شرکت صورت خالصهشخص خود راجعاطالع 

 .ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است

را با انتقال تمامی قسمتی از  تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثیهیچ شریک با مسئولیت محدود نمی: 148ماده 

 .داخل در شرکت کندوالشرکه خود به اسهم

اجازه سایرین کالً یا بعضاً به  اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون: 149ماده 

 .اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت شخص مزبور نه حق دخالت درشخص ثالثی واگذار نمایند

 کرده باشد شریک با که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت در مورد تعهداتی :150ماده 

مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود  اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بودمسئولیت محدود در مقابل

 .اندبودن مسئولیت او اطالع داشته

 .منحل شده باشد توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکتشریک ضامن را وقتی می :151ماده 

محدود هنوز تمام یا قسمتی از  هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت :152ماده 

کت حق دارند معادله آنچه که از بابت داشته است طلبکاران شر نپرداخته و یا پس از تأدیه مستردالشرکه خود راسهم

 مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکستاست مستقیماً بر علیه شریک با الشرکه باقی ماندهسهم

 .شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت

کت شریک با مسئولیت محدود از سرمایه شر اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از :153ماده 

این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر  ثبت رسیده است بکاهدالشرکه خود که بهسهم

تعهداتی که از طرف  توانند براینبوده و طلبکاران مزبور مینشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر ها منتشرشرکت

شریک با مسئولیت محدود را همان سرمایه اولیه انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه شرکت قبل از ثبت و

 .مطالبه نمایند

 .سرمایه او در شرکت نشود توان داد مگر در صورتی که موجب کسربه شریک با مسئولیت محدود فرع نمی :154ماده 
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کمبود جبران نشده تأدیه هر  محدود کسر شد مادام که این الشرکه شریک با مسئولیتاگر در نتیجه ضررهای وارده سهم

 هر گاه وجهی برخالف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه .ربح یا منفعتی به او ممنوع است

 .مرتبی وجهی گرفته باشد حسن نیت و به اعتبار بیالندریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با

داخل شود تا معادل  هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی :155ماده 

 .داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود اوالشرکه خود مسئولسهم

 .یکن خواهد بودلمهر شرطی که برخالف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان

شرکت تقسیم شده و  اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود :156ماده 

مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب  الشرکه شرکاء باسهم -حقی ندارند طلبکاران شخصی شرکاء در آن

 .است

دارند بقیه طلب خود را از دارایی  اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق :157ماده 

این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء  شرکاء ضامن وصول کنند درشخصی تمام یا هر یک از

 .ضامن تفاوتی نخواهد بود

آن با طلبکاران شریک  اء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاراندر صورت ورشکستگی یکی از شرک :158ماده 

 .خواهند بودالحقوقمزبور متساوی

 .است الرعایههای مختلط غیر سهامی نیز الزمدر شرکت 130و  129مقررات مواد  :159ماده 

بط آنها با یکدیگر تابع مقررات روا اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و :160ماده 

 .است راجع به شرکتهای تضامنی

 .سهامی نیز جاری است های مختلط غیردر مورد شرکت 140و  139 - 138 - 137 - 136مقررات مواد : 161ماده 

 .شودنمی مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحالل شرکت

 رکت مختلط سهامیش -مبحث پنجم 

و یک یا چند نفر  شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی :162ماده 

 متساوی شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام .شودمیشریک ضامن تشکیل

شریک ضامن کسی است که سرمایه او . شرکت دارندایه است که درالقیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرم

صورت تعدد که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود در به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است

 .در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود شریک ضامن مسئولیت آنها

 .قید شود شرکت مختلط( و الاقل اسم یکی از شرکاء ضامندر اسم شرکت باید عبارت ) :163ماده 

 .مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است :164ماده 

این شود و شرکاء برقرار می در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری الاقل مرکب از سه نفر از :165ماده 

کند شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می بالفاصله بعد از تشکیل قطعیهیأت را مجمع عمومی شرکاء

شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال میدر اساسنامه شرکت تجدید انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر

 .خواهد شد انتخاب

اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد  از انتخاب شدن بالفاصله تحقیق کرده و اولین هیأت نظار باید بعد :166ماده 
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 .رعایت شده است این قانون 50و 41 - 39 - 38 - 29 - 28

ندارند لیکن هر یک از آنها در  اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی :167ماده 

 .باشندمسئول اعمال و تقصیرات خود می قوانین معموله مملکتیطبقانجام مأموریت خود بر 

ساله راپورتی به مجمع  آورده همه اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در: 168ماده 

بور ذکر نموده و اگر ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبی تنظیم صورت داراییدهند و هر گاه درعمومی می

 .کننددالئل خود را بیان میپیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند مخالفتی با

موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق  تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و باهیأت نظار می :169ماده 

 .را منحل کندشرکت 181فقره )ب( ماده 

یا نماینده او( در مرکز اصلی شرکت  خودتواند )تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می :170ده ما

 .هیأت نظار اطالع حاضر کند بیالن و صورت دارایی و راپورتحاضر شده از صورت

 .138ه مورد ماد ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحالل شرکت نخواهد شد مگر در :171ماده 

 .است در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری 134و  124حکم مواد  :172ماده 

را نپرداخته باشند مدیر  هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود :173ماده 

 .کندآنها باقی است وصول میتصفیه آنچه را که بر عهده

تواند به هر یک از شرکاء می اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت :174ماده 

کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید  سهام خود مدیون شرکت است رجوعسهامی که از بابت قیمت

 .هیچ یک از شرکاء سهامی ندارندطلب خود حق رجوع به طلبکاران برای وصول مادام که شرکت منحل نشده

طلبکاران شخصی شرکاء ضامن  اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده :175ماده 

 .ندارندحقی به دارایی شرکت

 .شامل شرکتهای مختلط سهامی است 50و  41 - 39 - 38 - 29 - 28مفاد مواد  :176ماده 

است لیکن شرکاء  تشکیل شود باطل 50و  39 - 29 - 28لط سهامی که برخالف مواد هر شرکت مخت :177ماده 

 .خارج به این بطالن استناد نمایندتوانند در مقابل اشخاصنمی

 .خواهد شد رفتار 101هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطالن شود مطابق ماده  :178ماده 

 .رعایت شود این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید 87 - 86 - 85 - 84مفاد مواد  :179ماده 

 .الرعایه استالزم این قانون در مورد شرکت مختلط نیز 92و  91 - 90 - 89مفاد مواد  :180ماده 

 :شودشرکت مختلط در موارد ذیل منحل می :181ماده 

 .93ماده  3 - 2 - 1الف( در مورد فقرات 

 .شده باشد صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح ب( بر حسب تصمیم مجمع عمومی در

 .ج( بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن

مورد در اساسنامه تصریح  د( در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحالل شرکت در این

 .جاری است 72در مورد فقرات )ب( و )ج( حکم ماده . شده باشد

بین مجمع عمومی و شرکاء  هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحالل معین نشده و :182ماده 



 
  

 

www.dad-man.ir 

طرفداران انحالل را موجه بیند حکم به انحالل خواهد داد.  حاصل نشود و محکمه دالئلضامن راجع به انحالل موافقت

 به دالئلی انحالل شرکت را از محکمه تقاضا نموده وشرکاء ضامنجاری است که یکی از  همین حکم در موردی نیز

 .محکمه آن دالئل را موجه ببیند

 شرکت نسبی -مبحث ششم 

چند نفر تشکیل و  شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا :183ماده 

 .شرکت گذاشته ای است که درنسبت سرمایهمسئولیت هر یک از شرکاء به

در صورتی که اسم  -باید ذکر شود  شرکت نسبی( و الاقل اسم یک نفر از شرکاءدر اسم شرکت نسبی عبارت ) :184ماده 

و و شرکاء( )شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ) تمام شرکاء نباشد بعد از اسمشرکت مشتمل بر اسامی

 .برادران( ضروری است

 .الرعایه استالزم در مورد شرکت نسبی نیز 123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118ستور ماده د :185ماده 

شرکاء به نسبت سرمایه که در  اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از :186ماده 

 .قروض شرکت استشرکت داشته مسئول تأدیه

آید فقط پس از انحالل  منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل مادام که شرکت نسبی :187ماده 

 .مراجعه کنند ماده فوق به فرد فرد شرکاءتوانند با رعایتطلبکاران می

سرمایه که در شرکت  هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت :188ماده 

داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا  هد بود که شرکت قبل از ورود اوخواگذارد مسئول قروضی هممی

 .قرار شرکاء برخالف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد .نشده باشد

در شرکتهای نسبی  136تا  127 جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است( و مواد) 126مفاد ماده  :189ماده 

 .نیز جاری است

 مبحث هفتم

 های تعاونی تولید و مصرفشرکت

شرکاء مشاغل خود را برای  شود وشرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می: 190ماده 

 .برنداجناس به کار میتولید و فروش اشیاء یا

اهل حرفه که موضوع عملیات  ئمی شرکت نبوده یا ازاگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دا :191ماده 

باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات  کننده شرکتثلث اعضاء ادارهشرکت است نباشند الاقل دو

 .شرکت است

 :شودشرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می :192ماده 

 .ایجاد کرده یا خریده باشند مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاءفروش اجناس الزمه برای . 1

 .تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها. 2

بر طبق مقررات مخصوصی  شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا :193ماده 

 .الرعایه استالزم 33 - 32حال مفاد مواد  داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هرترتیب که با تراضی شرکاء

شود حداقل سهام یا قطعات  در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل :194ماده 
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 .داشته باشدمجمع عمومی بیش از یک رأی  توانند درو هیچ یک از شرکاء نمیسهام ده ریال خواهد بود

 فصل دوم

 هادر مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه

 .ثبت شرکتها است ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون :195ماده 

 .شودن میوزارت عدلیه معی اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت الزم است در نظامنامه :196ماده 

نظامنامه وزارت عدلیه اعالن  در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خالصه شرکتنامه و منضمات آن طبق :197ماده 

 .خواهد شد

توانند هیچ یک از شرکاء نمی اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطالن عملیات شرکت اعالم شده :198ماده 

 .اند عذر قرار دهندکرده که با آنها معامله اشخاص ثالثیاین بطالن را در مقابل

باید به قسمی که در نظامنامه  197و  195هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد  :199ماده 

 .گردد هر حوزه جداگانه انجامشود دروزارت عدلیه معین می

زائد بر مدت مقرر یا انحالل  رکت یا تمدید مدت شرکتدر هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه ش :200ماده 

گیرد( و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا شرکت صورت می انحالل به واسطه انقضای مدتحتی در مواردی کهشرکت )

 .الرعایه استالزم 197و  195شرکت اتخاذ شود مقررات مواد از شرکت یا تغییر اسم تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها

 .شود رعایت خواهد شدمی اتخاذ این قانون 79همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 

های خطی یا چاپی از طرف شرکت حسابها و اعالنات و نشریات و غیره که به طوردر هر گونه اسناد و صورت: 201ماده 

شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه می استثنای شرکتهای تعاونی صادرمذکور در این قانون به

 شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه -معین شود پرداخته شده نیز باید صریحاً پرداخته نشده قسمتی که

 .هزار ریال محکوم خواهد شد

دارند در مورد اسناد و  به تجارتشرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال  :تبصره 

 .این ماده خواهند بود خود در ایران مشمول مقرراتحسابها و اعالنات و نشریاتصورت

 فصل سوم

 در تصفیه امور شرکتها

ورشکستگی که تابع مقررات  تصفیه امور شرکتها پس از انحالل موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد :202ماده 

 .ستگی استمربوط به ورشک

مدیر یا مدیران شرکت است مگر  های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه بادر شرکت :203ماده 

 .خود برای تصفیه معین نمایند اشخاص دیگری را از خارج یا از بین آن که شرکاء ضامن

شد و سایر شرکاء ضامن  اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا :204ماده 

 .معین خواهد کرد محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیهآن تقاضا را نپذیرفتند

ثبت اسناد آنها باید در اداره  در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی :205ماده 

 .ثبت و اعالن گردد

چند نفر برای نظارت در امر  سهامی و غیر سهامی( شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یادر شرکتهای مختلط ) :206ماده 
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 .تصفیه معین نمایند

مطالبات و تقسیم دارایی  وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول :207ماده 

 212و 211 - 210 - 209 - 208در مواد کت است به ترتیب مقررشر

 .انجام خواهند داد اگر برای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود متصدیان تصفیه :208ماده 

 .کنند متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه :209ماده 

مواردی که به  -اجازه داده باشند  ی حق اصالح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به اومتصدی تصفیه وقت :210ماده 

 .است اجباری است از این قاعده مستثنیحکم قانون حکمیت

شود بین شرکاء تقسیم می آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت :211ماده 

نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب  معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن ولی متصدیان تصفیه باید

 .نمایند بین شرکاء مورد اختالف است موضوع

رفع  -کنند نفع و ضرر معین می متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از :212ماده 

 .شودرجوع میمحکمه بدایت  اختالف در تقسیم به

تصفیه به عهده مدیران شرکت  در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر: 213ماده 

 .دیگری مقرر داشته باشد اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب است مگر آنکه اساسنامه یا

محدود و تعاونی به ترتیبی  وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت :214ماده 

به تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها ) شده با این تفاوت که حق اصالح ومقرر 207است که در ماده 

 .ع عمومی این حق را به آنها داده باشداساسنامه یا مجموقتی خواهد بود که استثنای مورد حکمیت اجباری( فقط

تصفیه و خواه پس از ختم آن  تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت :215ماده 

از جراید اعالن و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعالن در  سه مرتبه در مجله رسمی و یکیممکن نیست مگر آن که قبالً

 .ته باشدمجله گذش

 .اندداد که به طلب خود نرسیده تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد :216ماده 

تاریخ ختم تصفیه تا ده سال  دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از :217ماده 

 .محفوظ خواهد ماند

ولی در هر حال آن مقررات  مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد هر شرکتی :218ماده 

 .باشد 211و قسمت اخیر ماده  217 – 216 - 215 - 210 - 209 - 208- 207نباید مخالف مواد 

 مقررات مختلفه -فصل چهارم 

در مواردی که به معامالت شرکت ) راث آنها راجعمدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا و :219ماده 

گیری مبدأ مرور زمان روزی است که انحالل شرکت یا کناره. سال است را مسئول قرار داده( پنجقانون شرکاء یا وراث آنها

از  در صورتی که طلب پس. در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعالن شده باشد شریک یا اخراج او از شرکت

 .شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کردهمی ثبت و اعالن قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع

تری برای آن معین شده زمان طوالنی تری بوده یا به موجب این قانون مروردعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه :تبصره

 .مستثنی است از مقررات این ماده
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به امور تجارتی خود را به صورت  شرکت ایرانی که فعالً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال هر :220ماده 

مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی  این قانون در نیاورده ویکی از شرکتهای مذکور در

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این  .گردداجرا میشرکتهای تضامنی در مورد آن محسوب شده و احکام راجع به

کلیه اسناد مکلف به ثبت است باید در 1310شرکتها مصوب خرداد ماه  قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت

 اعالنات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در حسابها وو صورت

این مجازات عالوه بر مجازاتی  - جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شدو اال محکوم بهایران به ثبت رسیده 

 .است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده

یا تصمیم مجمع عمومی قیمت  اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت :221ماده 

آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده  شود و قبل از تأدیه قیمتعه باید تأدیهآنها به طریق قر

 .را استرداد نمایدتواند منافع تأدیه شدهتأدیه اصل قیمت نمی باشد شرکت در موقع

ه وسیله تأدیه اقساط بعدی از را ب تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خودهر شرکت تجارتی می :222ماده 

در اساسنامه حداقلی که  .واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد شریک جدید زیاد کرده و یا بهطرف شرکاء یا قبول

کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار . شودمعین می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاًتا آن میزان می

 .ع استدادن ممنو

 باب چهارم

 چک -طلب فته -برات 

 برات -فصل اول 

 صورت برات -مبحث اول 

 :دهنده باید دارای شرایط ذیل باشدبرات عالوه بر امضاء یا مهر برات :223ماده 

 .برات( در روی ورقهقید کلمه ). 1

 (.روز و ماه و سالتاریخ تحریر ). 2

 .کنداسم شخصی که باید برات را تأدیه . 3

 .تعیین مبلغ برات. 4

 .تاریخ تأدیه وجه برات. 5

 .علیه باشد یا محل دیگرمکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال. 6

 .شودکرد او پرداخته میاسم شخصی که برات در وجه یا حواله. 7

 .تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است .8

 .دهندهبرات کرد خودکرد شخص دیگر باشد یا به حواله ت ممکن است به حوالهبرا :224ماده 

اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده . شودتاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می: 225ماده 

 بین آنها اختالفو نوشته شده وکمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر د و بین آنها اختالف باشد مبلغ

 .باشد مبلغ با حروف معتبر است

 223ماده  8و  7 - 6 - 5- 4 - 3 - 2در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات  :226ماده 
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 .راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود نباشد مشمول مقررات

 .برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود :227ماده 

 در قبول و نکول -مبحث دوم 

در صورتی که برات به وعده از رؤیت  .شودقبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می :228ماده 

حساب  نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیتاگر قبولی بدون تاریخ  - باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد

 .شودمی

است مگر اینکه صریحاً عبارت  علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوبهر عبارتی که محال :229ماده 

 اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده. مشعر بر عدم قبول باشد

قبول شده محسوب  علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید براتدر صورتی که محال .محسوب است

 .شودمی

 .کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نمایدقبول :230ماده 

 .کننده حق نکول نداردقبول :231ماده 

برات باید برای بقیه اعتراض  ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده :232ماده 

 .نماید

کننده به شرط در معهذا قبول شود ولیاگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می :233ماده 

 .مسئول پرداخت وجه برات است حدود شرطی که نوشته

شود تصریح به مکان تأدیه ضروری  کننده باید تأدیهدر قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول :234 ماده

 .است

 .یا نکول شود ساعت از تاریخ ارائه قبول 24برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف  :235ماده 

تصدیقنامه مزبور موسم است به  - شود محقق گرددیم مینکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظ: 236ماده 

 .نکول پروتست(اعتراض )

ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر  دهنده به تقاضای دارنده برات بایدپس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات :237ماده 

 .اگر باشد( فوراً تأدیه نماینداعتراضنامه و مخارج برات رجوعی ) را به انضمام مخارجوعده بدهند یا وجه برات

عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که  اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض :238ماده 

کننده تقاضا نماید که برای پرداخت تواند از قبولنرسیده است می هنوز موعد پرداخت آنهمان شخص قبول کرده ولی

 .کندپرداخت آن را به نحو دیگری تضمین دهد یا وجه آن ضامن

 در قبولی شخص ثالث -مبحث سوم 

دهنده یا یکی از  به برات تواند آن راهر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می :239ماده 

 .قید شده به امضاء او برسد شخص ثالث باید در اعتراضنامهقبولی -ظهرنویسها قبول کند 

دارنده برات از نکول آن در مقابل  بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای :240ماده 

 .بود شود محفوظ خواهدحاصل میهادهنده و ظهرنویسبرات
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 در وعده برات -مبحث چهارم 

ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا  ک یا چندبرات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا ی :241ماده 

 .است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد ممکن –از تاریخ برات چند روز یا یک یا چند ماه

 .وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شودهر گاه برات بی :242ماده 

دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ  ز رؤیت وعدهموعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه ا :243ماده 

 .شودمی اعتراضنامه نکول معین

 .تأدیه شود اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل :244ماده 

 .همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد :تبصره

 ظهرنویسی -مبحث پنجم 

 .آیدانتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می :245ماده 

اسم کسی که برات به او انتقال  ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و -ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد  :246ماده 

 .شود قید گرددداده می

را قید نموده باشد که در این  ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول :247ماده 

االقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد و لدی نشده ولی دارنده برات حق وصولصورت انتقال برات واقع

 .شده باشدخالف این در برات تصریح داشت. جز در مواردی که

 .شوده میهر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخت: 248ماده 

 مسئولیت -مبحث ششم 

 .برات مسئولیت تضامنی دارند کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده -دهنده برات :249ماده 

منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها  تواند به هر کدام از آنها که بخواهددارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می

اقامه . دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود داردهمین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات . رجوع نمایدمجتمعاً

کننده دعوی اقامه -برات نیست  دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت

علیه یا ظهرنویسی را دهنده یا محالنی که ضمانت براتضام .کند ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت ملزم نیست ترتیب

 .تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است کرده فقط با کسی مسئولیت

حساب متفرعات و اعتراضنامه و صورت تواند پرداخت را به تسلیم برات وهر یک از مسئولین تأدیه برات می :250ماده 

 .ندبپردازد موکول کمخارج قانونی که باید

هر یک از غرما یا در تمام غرما  تواند درهر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می :251ماده 

 -مخارج قانونی( داخل شود تا اینکه طلب خود را کامالً وصول نماید  وجه برات و متفرعات وبرای وصول تمام طلب خود)

تصفیه  شود به مدیروجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته میواند برایتاز ورشکستگان نمی مدیر تصفیه هیچ یک

ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص  تمام ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی

اند پرداختههر کداممازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که  یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورتمی

 .ها حق رجوع دارنددارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته جزء –

مسئولیت تضامنی داشته باشند  مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین :تبصره
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 .مرعی خواهد بود

 در پرداخت -مبحث هفتم 

 .آیدپرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می :252ماده 

است پولی غیر از آن نوع که در برات  دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کردهاگر دارنده برات به برات :253ماده 

تواند از رنده برات میامتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دا در نتیجه نکول یامعین شده است بدهد و آن برات

از سایر مسئولین  برات معین شده مطالبه کند ولیدهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که درانتقال دهنده برات یا

 .وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست

 .برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود :254ماده 

که به وعده از تاریخ صدور است  روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی :255ماده 

 .حساب نخواهد شد

به وجه برات حقی دارند  شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت :256ماده 

 .مسئول است

ظهرنویسهای ماقبل خود و  کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد بهاگر دارنده برات به  :257ماده 

 .نخواهد داشت اند حق رجوعرضایت ندادهدهنده که به مهلت مزبوربرات

آنکه وجه برات قانوناً در نزد او  شود مگرالذمه محسوب میپردازد بریشخصی که در سر وعده وجه برات را می :258ماده 

 .شدتوقیف شده با

عمل آید در صورتی که در روی آن  پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به :259ماده 

 .نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است پس از پرداخت وجه به موجب ایننسخه قید شده باشد که

نشده در مقابل شخصی که  شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته :260ماده 

 .مسئول پرداخت وجه آن استنسخه قبولی شده را دارد

وجه آن را بر حسب نسخه  تواند وصولدر صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می :261ماده 

 .تقاضا کندلخثانی یا ثالث یا رابع ا

های دیگر فقط از روی نسخه اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت :262ماده 

 .آیداز دادن ضامن به عمل میبه موجب امر محکمه پس

ند نسخه ثانی یا ثالث یا تواباشد می اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده -اگر شخصی که برات را گم کرده  :263ماده 

تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر برات متعلق به او است می پس از اثبات اینکه رابع الخ را تحصیل نماید

 .مطالبه کند محکمه

ناع شود از تأدیه وجه برات امت به عمل آمده است 263و  262 - 261اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد  :264ماده 

 .اعتراضنامه محفوظ بدارد تواند تمام حقوق خود را به موجبمیصاحب برات مفقود

تنظیم شده و در مواعد و به  ساعت از تاریخ وعده برات 24اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف  :265ماده 

 .ده و ظهرنویسها ابالغ گردددهناست به برات ابالغ اعتراضنامه معین شدهترتیبی که در این قانون برای

قبل از او بوده است رجوع نماید  صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بالفاصله :266ماده 
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مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر  است به صاحب برات اختیارظهرنویس مزبور ملزم -

عهده صاحب  مخارج این اقدامات بر -دهنده برسد بدهد تا به براترجوع به ظهرنویس ماقبل خود ارظهرنویس باید اختی

 ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر .برات مفقود خواهد بود

 .صاحب برات مفقود وارد شده است

ضمانت خود معین نکرده باشد مدت  ( مدتی برای263و  262رجوع به مواد ود )در صورتی که ضامن برات مفق :267ماده 

مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر  هر گاه در ظرف این سه سال رسماًضمان سه سال است و

 .نخواهد بود علیه او در محکمه مسموع

شوند و دارنده برات ظهرنویسها بری می دهنده واگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات :268ماده 

 .اعتراض کندتواندفقط نسبت به بقیه می

 .بدهند توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتیمحاکم نمی :269ماده 

 شخص ثالثتأدیه وجه برات به واسطه  -مبحث هشتم 

برات اعتراض شده را کارسازی نماید  دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجهتواند از طرف براتهر شخص ثالثی می :270ماده 

 .اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود پرداخت وجه باید دردخالت شخص ثالث و -

 .برات است دارندهشخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف  :271ماده 

شوند و اگر پرداخت الذمه میبری دهنده پرداخت تمام ظهرنویسهااگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات :272ماده 

 .اندالذمهظهرنویسهای بعد از او بری ظهرنویسها به عمل آیدوجه از طرف یکی از

حاضر شوند پیشنهاد آن کس  برات برای پرداخت وجه اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین :273ماده 

علیه پس از اعتراض اگر خود محال -کند الذمه میمسئولین را بری از طرف او عده زیادتری ازپذیرفته است که تأدیه وجه

 .داردحاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح برای تأدیه وجه

 حقوق و وظایف دارنده برات -مبحث نهم 

تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران  نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت :274ماده 

است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه  خارجه دارنده برات مکلفصادر شده باشد یا در

 .است نخواهد داشت علیه رسانیدهدهنده که وجه برات را به محالتبرارجوع به ظهرنویسها و همچنین به نماید و اال حق

تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری  اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای :275ماده 

دهنده که هرنویسها و براتقبولی برات را تقاضا نماید و اال حق رجوع به ظ باید در همان مدتمقرر شده باشد دارنده برات

 .علیه رسانیده است نخواهد داشترا به محال وجه برات

در مدت مزبور تقاضای قبولی  اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید :276ماده 

 .کندمربوطه به بروات استفاده  تواند از مقرراتظهرنویس نمینماید و اال در مقابل آن

صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود  هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران :277ماده 

پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط  فوق قبولی نوشتن یادر مواعد مقرر در مواد

 .خواهد شد

 .ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد دهنده ومانع نخواهد بود که بین دارنده برات و براتمقررات فوق  :278ماده 
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 .دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند :279ماده 

 نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله :280ماده 

 .شود معلوم گرددمی

 .اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد :281ماده 

اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد  علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را ازنه فوت محال :282ماده 

 .کرد

 .دارنده برات باقی است شکست شود حق اعتراض برایکننده برات قبل از وعده وردر صورتی که قبول :283ماده 

از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به  دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز :284ماده 

 .به کسی که برات را به او واگذار نموده اطالع دهد مراسله سفارشی دو قبضهوسیله اظهارنامه رسمی یا

نامه فوق آن را به همان وسیله به اطالع هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت :285ماده 

 .ظهرنویس سابق خود اطالع دهد

اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده  اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت :286ماده 

 .سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید استفاده کند باید در ظرفداشتهبرای او مقرر  249

پرداخته شود برای هر شش فرسخ  علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجاهر گاه محل اقامت مدعی :تبصره

 .شدیک روز اضافه خواهد

های مقیم ایران دهنده و یا ظهرنویسبرات مه دعوی بر علیهدر مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقا :287ماده 

 .عمل آید اعتراض باید به در ظرف شش ماه از تاریخ

استفاده نماید باید در مواعدی که به  به او داده شده 249هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده  :288ماده 

و نسبت به او موعد از فردای ابالغ احضاریه محکمه محسوب است و  است اقامه دعوی کندمقرر 287و  286موجب مواد 

 .شد باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهداینکه بر علیه او اقامه دعوی شده اگر وجه برات را بدون

هر یک از و همچنین دعوی  پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها :289ماده 

 .محکمه پذیرفته نخواهد شدظهرنویسها بر ید سابق خود در

شود مشروط دهنده نیز پذیرفته نمیبرات پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه :290ماده 

ورت دارنده برات فقط حق علیه رسانیده و در این صوجه برات را به محال نماید در سر وعدهدهنده ثابتبر اینکه برات

 .علیه خواهد داشتمحال مراجعه به

دهنده یا هر اقامه دعوی مقرر است برات اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابالغ اعتراضنامه یا برای :291ماده 

نیده بود مسترد دارد علیه رسادیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال طریق محاسبه یا عنوانیک از ظهرنویسها به

 .نماید کننده وجه اقامه دعویداشت که بر علیه دریافتبرخالف مقررات دو ماده قبل حق خواهد دارنده برات

علت عدم تأدیه اعتراض شده  پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به :292ماده 

 .تأمین توقیف نماید علیه به عنواناموال مدعیاست معادل وجه برات را از

 (پروتستدر اعتراض ) -مبحث دهم 

 :آیداعتراض در موارد ذیل به عمل می :293ماده 
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 .در مورد نکول. 1

 .در مورد امتناع از قبول یا نکول. 2

 .در مورد عدم تأدیه. 3

به محل اقامت اشخاص ذیل  مأمور اجراءاعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط 

 :ابالغ شود

 .علیهمحال. 1

 .انداشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عنداالقتضاء معین شده. 2

 .شخص ثالثی که برات را قبول کرده است. 3

یا رییس  به عهده امین صلح آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیباگر در محلی که اعتراض به عمل می

 .بودثبت اسناد یا حاکم محل خواهد

 :اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد :294ماده 

 .سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره .1

 .امر به تأدیه وجه برات. 2

تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم  تناع ازمأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل ام

 .اعتراضنامه قید و امضاء کند را در ذیلامکان امضاء یا امتناع از امضاء

 262 - 261موارد مندرجه در مواد  تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر درهیچ نوشته نمی :295ماده 

 .شدن برات راجع به مفقود 263و 

 .بدهد 293ماده  مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در :296ه ماد

مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب  دهند بایددفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می :297ماده 

مقام او نمره و امضاء شده است ثبت محکمه یا قائم به توسط رییس مخصوصی که صفحات آنتاریخ و نمره در دفتر

باید آنها را  ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمهدهنده یاکه محل اقامت برات در صورتی -نمایند 

 .توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد

 برات رجوعی -مبحث یازدهم 

وجه آن و مخارج صدور  برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت :298ماده 

 .کندظهرنویسها صادر می دهنده یا یکی ازعهده براتاعتراضنامه و تفاوت نرخ به

و نرخ مکان تأدیه برات اصلی  دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکاناگر برات رجوعی به عهده برات :299ماده 

عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت  خواهد بود و اگر برات رجوعی بهصدور آن به عهده او

شده است  تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادراصلی را در آنجا معامله یا نرخ مکانی که برات

 .برآید

حساب مزبور مراتب ذیل قید  در صورت -حساب بازگشت( ضمیمه شود حسابی )باید صورت به برات رجوعی: 300ماده 

 :گرددمی

 .اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است. 1
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 .مبلغ اصلی برات اعتراض شده. 2

 .ست و غیرهو مخارج پ العمل صراف و دالل و وجه تمبرمخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق. 3

 (.299مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده ). 4

عالوه الزم است برات اعتراض شده و  حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بهصورت :301ماده 

 .ضمیمه گردد اعتراضنامه به صورت حساب مزبورسواد مصدقی از

باید  301و  300مذکور در مواد  از ظهرنویسها صادر شود عالوه بر مراتب هر گاه برات رجوعی به عهده یکی :302ماده 

 .مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود نرخ مکان تأدیه برات اصلی و تصدیقنامه که تفاوت بین

 برات رجوعی به عهده یکی از توان ترتیب داد و اگرحساب بازگشت متعدد نمینسبت به یک برات صورت :303ماده 

 .دهنده اولی برسدشود تا به براتظهرنویسها پرداخته می حساب بازگشت متوالیاً به توسطظهرنویسها صادر شده باشد

دهنده اولی فقط ظهرنویسها و برات هر یک از -توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت تحمیالت براتهای رجوعی را نمی

 .دار یک خرج استعهده

است از روز اعتراض و خسارت  خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده :304ماده 

 .شودروز اقامه دعوی محسوب می اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط ازتأخیر تأدیه مخارج

 قوانین خارجی -مبحث دوازدهم 

هر قسمت  .قوانین مملکت صدور است ایط اساسی برات تابعدر مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شر :305ماده 

نیز که در خارجه به وجود آمده تابع  ه(قبولی و غیر -ضمانت  -ظهرنویسی  تعهدات ناشی ازاز سایر تعهدات براتی )

موجود و معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران . کرده است تعهد در آنجا وجود پیداقوانین مملکتی است که

ندارند که شرایط  استناد به ایناند حققانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده یا تعهدات براتی موافق

 .خارجی نیست اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین

استفاده از آن در خارجه باید به عمل  از برات و اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه :306ماده 

 .باید در آنجا بشود خواهد بود که آن اقدامآید تابع قوانین مملکتی

 طلبدر فته -فصل دوم 

معین یا عندالمطالبه در وجه  کند مبلغی در موعدطلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میفته :307ماده 

 .نماید کرد آن شخص کارسازیحوالهیا بهحامل یا شخص معین و 

 :باشد طلب عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیلفته :308ماده 

 .مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف. 1

 .گیرنده وجه. 2

 .تاریخ پرداخت. 3

طلب نیز این باب( در مورد فته از مبحث چهارم الی آخر فصل اولتمام مقررات راجع به بروات تجارتی ) :309ماده 

 .الرعایه استالزم
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 چک -فصل سوم 

علیه دارد کالً یا بعضاً مسترد یا به محال ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزدچک نوشته :310ماده 

 .نمایدمیدیگری واگذار 

پرداخت وجه نباید وعده داشته  - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد :311ماده 

 .باشد

به صرف امضاء در ظهر به  ممکن است -کرد باشد چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله :312ماده 

 .دیگری منتقل شود

 .باید به محض ارائه کارسازی شودوجه چک  :313ماده 

نیست لیکن مقررات این قانون از  صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب :314ماده 

 .ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعویضمانت صادرکننده و

در ظرف پانزده روز از تاریخ  چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید اگر :315ماده 

دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ  اگر از یک نقطه به نقطهصدور وجه آن را مطالبه کند و

دیگر  در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره. صدور چک مطالبه شود

علیه است از بین برود دعوی محال چک به سببی که مربوط بهدعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه

 .نیست دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع

 .اگر چه چک در وجه حامل باشد کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نمایدکسی که وجه چک را دریافت می :316ماده 

از خارجه صادر شده و باید در  مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که :317ماده 

تواند وجه چک را مطالبه کند رف آن دارنده چک میکه در ظ لیکن مهلتی -رعایت خواهد شد ایران پرداخته شود نیز

 .است چهار ماه از تاریخ صدور

 در مرور زمان -فصل چهارم 

تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج  طلب و چک که از طرف تجار یا برای اموردعاوی راجعه به برات و فته :318ماده 

یی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت قضا اعتراضنامه و یا آخرین تعقیبسال از تاریخ صدور

 مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراضباشد که در این صورت مبدأ رسماً اقرار به دین شده

 .شودمدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می

و  1303دلو  25قانون تجارت مصوب  طلبهایی که قبل از تاریخ اجرایفتهمفاد این ماده در مورد بروات و چک و  :تبصره 

نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به  صادر شده است قابل اجرا 1304خرداد 12فروردین و  12

 .منقول است مرور زمان راجع به اموال

سال مطالبه کرد دارنده برات یا  ه واسطه حصول مرور زمان پنجطلب یا چک را نتوان باگر وجه برات یا فته :319ماده 

منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بالجهت کرده است  حصول مرور زمان اموالتواند تاطلب یا چک میفته

 .مطالبه نماید

ساسی مقرر در این قانون را فاقد ا طلب یا چک یکی از شرایطحکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته :تبصره

 .باشد
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 اسناد در وجه حامل -باب پنجم 

شود مگر در صورت ثبوت می دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب :320ماده 

مدیون را  وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل صالحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه خالف. معذلک اگر مقامات

 .بری نخواهد کردسند متعلق به او باشد نسبت به شخص ثالثی که ممکن است

تأدیه نیست مگر در مقابل  جز در موردی که حکم بطالن سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به :321ماده 

 .اخذ سند

ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن  دارای های کوپن یادر صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه :322ماده 

دهد ربح یا منفعتی را مرتباً سند به دارنده آن حق می گم شدن سند در وجه حامل که خودباشد و همچنین در صورت

 .شدبطالن مطابق ذیل عمل خواهد دریافت کند برای اصدار حکم

اگر مدعی  .و فعالً گم شده است در تصرف او بودهمدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند  :323ماده 

 .سند کافی است فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود

به وسیله اعالن در جراید به دارنده  اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید :324ماده 

اولین اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطالن آن صادر خواهد  هر گاه از تاریخ انتشار -ند مجهول سند اخطار ک

 .سال تعیین کنداالقتضاء مدتی بیش از سهتواند لدیمی محکمه –شد 

رفتن کسی نپردازد مگر پس از گ تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را بهبه تقاضای مدعی محکمه می :325ماده 

 .تصویب نمایدضامن یا تأمینی که محکمه

شود به ترتیب التأدیه میالزم در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی :326ماده 

 .خواهد شدعمل 333و  332مقرر در مواد 

تواند به عالوه اعالن در می کمهباید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود مح 324اخطار مذکور در ماده  :327ماده 

 .جراید دیگر را نیز مقرر دارد

داده و اخطار خواهد کرد که هر  اگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی :328ماده 

ابرازکننده آن مسترد خواهد را اظهار نکند محکوم شده و سند به  خود را تعقیب و دالئل خودگاه تا انقضای مهلت دعوی

 .گردید

محکمه حکم بطالن آن را صادر  مقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد 324اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده  :329ماده 

 .خواهد نمود

مقتضی بداند به اطالع عموم  ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه :330ماده 

 .واهد رسیدخ

االقتضاء اوراق کوپن تازه به او لدی پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا :ماده 

 .تأدیه خواهد داشت شده باشد مدعی حق تقاضایبدهند. اگر سند حال

 :رفتار خواهد شد ل( نباشد به ترتیب ذی322هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ) :332ماده 

دهد مدیون وجه سند را می محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم

 .به صندوق عدلیه بسپارد -مؤجل بودن  در صورت -پس از انقضاء اجل فوراً در صورتی که حال باشد و
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مطالبه نیست سند ابراز شده  وجه سند مفقود پس از آن مدت قابلاگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که  :333ماده 

 .شودامانت گذاشته شده به مدعی داده می وجهی که در صندوق عدلیهرفتار و اال 328مطابق ماده 

 .مقررات این باب شامل اسکناس نیست :334ماده 

 داللی -باب ششم 

 کلیات -فصل اول 

خواهد معامالتی نماید که می دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی :335ماده 

 .مقررات راجع به وکالت است اصوالً قرارداد داللی تابعکند.طرف معامله پیدا می

 .های مختلف داللی نموده و شخصاً نیز تجارت کندتواند در رشتهدالل می :336ماده 

راجعه به معامله مطلع سازد ولو  دالل باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات :337ماده 

 .باشددر مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می دالل –از طرفین بکند اینکه داللی را فقط برای یکی

یا آنکه تعهدات آنها را به موقع  بض وجه یا تأدیه دین نماید وتواند عوض یکی از طرفین معامله قدالل نمی :338ماده 

 .باشد نامه مخصوصی داشتهاجازه اجرا گذارد مگر اینکه

مگر اینکه ثابت نماید که ضایع  دالل مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معامالت به او داده شده :339ماده 

 .نبوده است ط به شخص اومزبوره مربویا تلف شدن اشیاء یا اسناد

تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر  التجاره رادر موردی که فروش از روی نمونه باشد دالل باید نمونه مال :340ماده 

 .دارند این قید معافاینکه طرفین معامله او را از

مختلف داللی کند ولی در این صورت  هایتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشتهدالل می :341ماده 

 .است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید امور دیگری که ممکنباید آمرین را از این ترتیب و

معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل  هر گاه معامله به توسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن :342ماده 

اند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهای که به توسط او معامله را کرده ع به اشخاصی باشدراجشود در صورتی که امضاها

 .مزبور است نوشتجات و اسناد

شود معامالتی که به توسط او می کند و ضامن اجرایدالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها داللی می :343ماده 

 .نیست

مگر اینکه ثابت شود تقصیر  التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیستلدالل در خصوص ارزش یا جنس ما :344ماده 

 .از جانب او بوده

 .نمود دالل ضامن معامله است هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله :345ماده 

داند اطالع دهد و این نکته را نمی طرفی کهدر صورتی که دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به  :346ماده 

 .پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد بوده و به عالوه به اال مسئول خسارات وارده

 .تعهد خواهد بود در صورتی که دالل در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای :347ماده 

 اجرت دالل و مخارج -فصل دوم 

 .راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد تواند حق داللی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله بهدالل نمی :348ماده 
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طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا  اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع :349ماده 

و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که  ر وجهی دریافتمحل از طرف مزبوبرخالف عرف تجارتی

 .برای خیانت در امانت خواهد شدمحکوم به مجازات مقرر کرده نخواهد بود به عالوه

 .اجرت خواهد بود هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دالل پس از حصول شرط مستحق :350ماده 

اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه  کند به او داده شود دالل مستحقاشد مخارجی که دالل میاگر شرط شده ب :351ماده 

که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دالل کرده حکم  ترتیب در موردی نیز جاری استمعامله سر نگیرد. همین

 .کند

فسخ بشود حق مطالبه داللی از  ات قانونیدر صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیار :352ماده 

 .دالل نباشد مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند بهشوددالل سلب نمی

 .داللی معامالت ممنوعه اجرت ندارد :353ماده 

مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این  الزحمه دالل به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نمودهحق :354ماده 

 .ترتیب را مقرر بدارد

محکمه با رجوع به اهل خبره و  الزحمه دالل به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و االحق :355ماده 

 .را معین خواهد کرد الزحمهمکانی و نوع معامله حقرعایت مقتضیات زمانی و

 دفتر -فصل سوم 

 :گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید مالتی را که به داللی او انجامهر دالل باید دفتری داشته و کلیه معا :356ماده 

 .اسم متعاملین. 1

 .مالی که موضوع معامله است. 2

 .نوع معامله. 3

 .شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است. 4

التجاره یا برات در است یا مال است یا به وعده است وجه نقدعوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری . 5

 .به رؤیت است یا به وعده صورتی که برات باشد

 .امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه. 6

 .دفتر داللی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است

 باب هفتم

 (کمیسیونکاری )العملحق

العملی معامالتی کرده و در مقابل حق (آمرکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری )العملحق :357ماده 

 .دارددریافت می

کاری نیز رعایت العملدر حق جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت :358ماده 

 .خواهد شد

در صورت انجام مأموریت این  اید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاًکار بالعملحق :359ماده 

 .اطالع دهد نکته را به فوریت به او
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 .اینکه آمر دستور داده باشد کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگرالعملحق :360ماده 

کار باید برای العملظاهری باشد حق کار ارسال شده دارای عیوبالعملفروش نزد حقالتجاره که برای اگر مال :361ماده 

آواری( به وسایل مقتضیه و تعیین میزان خسارات بحری ) بر علیه متصدی حمل و نقل و محفوظ داشتن حق رجوع

 و اال مسئول خسارات ناشیهاقدامات خود مستحضر کند الزمه به عمل آورده و آمر را از التجاره اقداماتمحافظت مال

 .از این غفلت خواهد بود

تواند و حتی کار میالعملارسال شده حق کار برای فروشالعملالتجاره رود که نزد حقاگر بیم فساد سریع مال :362ماده 

ره در آنجا است التجاالعمومی محلی که مالالتجاره را با اطالع مدعیمال ایجاب کند مکلف استدر صورتی که منافع آمر

 .او به فروش برساند یا نماینده

کرده به فروش رساند مسئول تفاوت  التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معینکار مالالعملاگر حق :363ماده 

 .احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است نماید از ضرر بیشتری خواهد بود مگر اینکه ثابت

از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده  کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز کهالعملاگر حق :364ماده 

 .برآید

بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر  التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کردهکار مالالعملاگر حق :365ماده 

 .تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد استفاده ازحقتعیین نموده به فروش رساند 

دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه  کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطیالعملاگر حق :366ماده 

ذون به آن محسوب کار مأالعملعرف تجارتی محل باشد حق اگر فروش به نسیه داخل در خود او خواهد بود معذالک

 .مخالف آمر شود مگر در صورت دستورمی

طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز  کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهداتالعملحق :367ماده 

 .قرار دهدمعامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول  و یا شخصاً ضمانت طرف در معامله به اعتبار نبوده

و همچنین هر مساعده که به نفع آمر  کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر الزم بودهالعملمخارجی که حق :368ماده 

تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به کار میالعملحق .مسترد شود کارالعملمنفعتاً به حقداده باشد باید اصالً و

 .حساب آمر گذارد

اجرای آن مستند به فعل آمر  شود که معامله اجرا شده و یا عدمالعمل میکار مستحق حقالعملوقتی حق :369ماده 

خود فقط مستحق اجرتی  کار برای اقداماتالعملپذیر نشده حقنسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام. باشد

 .نمایدمی خواهد بود که عرف و عادت محل معین

قیمتی عالوه بر قیمت خرید و یا  کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمرالعملاگر حق :370ده ما

تواند به عالوه در دو صورت اخیر آمر می -نخواهد بود  العملدارد مستحق حقکمتر از قیمت فروش محسوب

 .فروشنده محسوب کند کار را خریدار یاالعملحق

 .فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیستدستور  :تبصره

اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت  کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت بهالعملحق :371ماده 

 .حق حبس خواهد داشت -به قیمتی که اخذ کرده 

التجاره را بیش از حد متعارف نزد مال آمر از اجازه فروش رجوع کرده و اگر فروش مال ممکن نشده و یا: 372ماده 
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 العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروشآن را با نظارت مدعی تواندکار میالعملحقکار بگذاردالعملحق

نماینده او به عمل خواهد آمد  حضور او یااگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون . برساند

 .الفساد باشدگردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع یه رسمی ارسالولی در هر حال قبالً باید به او اخطار

ه و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظن التجاره یا اسناد تجارتیکار مأمور به خرید یا فروش مالالعملاگر حق :373ماده 

مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی  تواند چیزی را کهمیبورسی یا بازاری دارد

 .داده باشد خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفیمأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان را که

بازار در روزی که وکالت خود را  قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ کار بایدالعملدر مورد ماده فوق حق :374ماده 

 .کار را برداشت کندالعملالعمل و هم مخارج عادیه حقحق حق خواهد داشت که همدهد منظور دارد وانجام می

را به آمر بدون تعیین شود اگر معامله  تواند خریدار یا فروشنده واقعکار شخصاً میالعملدر هر موردی که حق :375ماده 

 .خواهد شد خود طرف معامله محسوبطرف معامله اطالع دهد

معامله از این رجوع مستحضر گردد  کار قبل از ارسال خبر انجامالعملاگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق :376ماده 

 .خریدار یا فروشنده واقع شود تواند شخصاًدیگر نمی

 و نقلقرارداد حمل  -باب هشتم 

 .گیردمی متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده :377ماده 

 .استثناء شده باشد قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیالً :378ماده 

محل تسلیم  -الیه صحیح مرسل کننده باید نکات ذیل را به اطالع متصدی حمل و نقل برساند: آدرسارسال :379ماده 

راهی  -مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود  -ها عدل وزن و محتوی -بندی طرز عدلعده عدل یا بسته و -مال 

خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از  .است گرانبهاقیمت اشیایی که -عمل آید  که حمل باید از آن راه به

 .خواهد بود کنندهتعیین آنها به غلط متوجه ارسال

آواری(  خسارات بحری ) -شود  بندیالتجاره به طرز مناسبی عدلکننده باید مواظبت نماید که مالارسال :380ماده 

 .کننده استعهده ارسالبندی بهناشی از عیوب عدل

مسئولیت قبول کرده باشد  بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدماگر عدل :381ماده 

 .مسئول آواری خواهد بود

آن را با پرداخت مخارجی که  التجاره در ید متصدی حمل و نقل استتواند مادام که مالکننده میارسال :382ماده 

 .س بگیردخسارات او پمتصدی حمل و نقل کرده و

 :استفاده کند 382تواند از حق استرداد مذکور در ماده کننده نمیدر موارد ذیل ارسال :383ماده 

 .الیه تسلیم شده باشدمرسل کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل بهدر صورتی که بارنامه توسط ارسال. 1

 .آن را پس دهد کننده نتوانده و ارسالکننده داددر صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال. 2

مقصد رسیده و باید آن را تحویل  التجاره بهالیه اعالم کرده باشد که مالدر صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل. 3

 .گیرد

 .باشد الیه تسلیم آن را تقاضا کردهالتجاره به مقصد مرسلدر صورتی که پس از وصول مال. 4

متصدی حمل و نقل رسیدی به  الیه عمل کند معذالک اگرحمل و نقل باید مطابق دستور مرسلدر این موارد متصدی 
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الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مکلف به رعایت دستور مرسل التجاره به مقصد نرسیدهمالکننده داده مادام کهارسال

 .باشد الیه تسلیم شدهمرسل

التجاره متصدی حمل و نقل بابت مال را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالباتالتجاره الیه مالاگر مرسل :384ماده 

کننده رسانیده و متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطالع ارسال دسترسی نباشدالیهتأدیه نشود و یا به مرسل

مخارج و هر نقص و  ر هر دو صورتامانت گذارد و دموقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی التجاره رامال

 التجاره را معین نکندالیه در مدت مناسبی تکلیف مالکننده و یا مرسلاگر ارسال .کننده خواهد بودعین به عهده ارسال

 .آن را به فروش برساند 362تواند مطابق ماده متصدی حمل و نقل می

آن فرض کرد با مخارجی که برای  توان برایالتجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میاگر مال :385ماده 

العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با مراتب را به اطالع مدعی حمل و نقل باید فوراًآن شده تکافو ننماید متصدی

 التجاره به فروش خواهدالیه را باید از اینکه مالکننده و مرسلسالالمقدور ارحتی .را به فروش رساند نظارت او مال

 .رسید مسبوق نمود

بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا  التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهداگر مال :386ماده 

الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که و یا مرسل کنندهتقصیر ارسال التجاره یا مستند بهخود مالگم شدن مربوط به جنس

جلوگیری نماید قرارداد  توانست از آنمتصدی مواظبی نیز نمیاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچداده یکی از آنها

 .نمایدالتجاره معینقیمت کامل مال تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر ازطرفین می

التجاره نیز متصدی حمل و نقل مال )آواریدر مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری ) :387ماده 

تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام خسارات مزبور نمی .مسئول خواهد بوددر حدود ماده فوق

 .باشد خالف این ترتیب را مقرر داشتهطرفین حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد التجارهمال

شده اعم از اینکه خود  متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع :388ماده 

بدیهی است که در صورت اخیر حق  -مأمور کرده باشد  کننده دیگری راکرده و یا حمل و نقلمباشرت به حمل و نقل

 .شده محفوظ استاز جانب او مأمور تصدی حمل و نقلی کهرجوع او به م

 .نماید الیه را مستحضرالتجاره مرسلمتصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال :389ماده 

نماید قبول التجاره مطالبه میمال الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابتاگر مرسل :390ماده 

فیه را تا ختم اختالف در صندوق عدلیه داشت مگر اینکه مبلغ متنازع التجاره را نخواهدمالتقاضای تسلیمنکند حق 

 .امانت گذارد

علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته  التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر براگر مال :391ماده 

عالوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در  عمده به تدلیس یا تقصیرنخواهد شد مگر در مورد

عمل آید و یا  التجاره ممکن بود بهاوضاع و احوال رسیدگی به مالآن آواری را در مدتی که مطابق الیهصورتی که مرسل

الع دهد در هر حال این اطالع اطحمل و نقل بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی

 .التجاره داده شودگرفتن مال باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل

تواند به صالحیتدار محل می الیه اختالف باشد محکمهدر هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل :392ماده 

االقتضاء فروخته شود در صورت اخیر شده و یا لدیامانت گذارده  التجاره نزد ثالثیمالتقاضای یکی از طرفین امر دهد
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به وسیله پرداخت تمام  .التجاره در چه حال بوده به عمل آیدمالمجلسی حاکی از آنکهتنظیم صورت فروش باید پس از

توان التجاره میآن به صندوق عدلیه از فروش مال شود و یا سپردنالتجاره ادعا میمخارج و وجوهی که بابت مال

 .لوگیری کردج

مبدأ این مدت در  - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است :393ماده 

که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در  التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی استمال صورت تلف یا گم شدن

 .الیه تسلیم شدهمرسل بهکه مال  آواری( روزیصورت خسارات بحری )

 .حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست :394ماده 

 مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتیقائم -باب نهم 

امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از  مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیهقائم :395ماده 

 .سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عمالً .آور استتجارتخانه الزام و امضای او برایایب خود قرار دادهشعب آن ن

 .اند معتبر نیستنداشته مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطالعتحدید اختیارات قائم: 396ماده 

تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم  مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکهقائم :397ماده 

توان از آن استفاده کرد که اند فقط در صورتی میقید اطالع نداشته اشخاص ثالثی که از ایننخواهد شد ولی در مقابل

 .شده باشدو اعالن مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده این قید مطابق

کارهای تجارتخانه نایب خود قرار  تواند کسی را در کلیهمقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمیقائم :398ماده 

 .دهد

مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت  مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعالن شده باید عزل قائم :399ماده 

 .شودعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می مقابل ثالثی که ازو اال در رسیده و اعالن شود

مقام تجارتی منعزل شرکت قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحاللبا فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم :400ماده 

 .است

مت نمایندگی دارند تابع مقررات س وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه :401ماده 

 .استعمومی راجع به وکالت

 ضمانت -باب دهم 

رجوع کرده و در صورت عدم وصول  له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلیضامن وقتی حق دارد از مضمون :402ماده 

مه( این ترتیب مقرر شده ناقرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت خواه ضمنبین طرفین )طلب به او رجوع نماید که

 .باشد

تواند به تضامنی باشد طلبکار می در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت :403ماده 

به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب  مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع ضامن و مدیون اصلی

 نماید به دیگری رجوع

متضامناً مسئول انجام تعهدی  حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون :404ماده 

 .باشند

واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون  قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به :405ماده 
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 .شده باشداصلی دین مؤجل او حال

 .ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است :406 ماده

 .ضامن نیز باید به عمل آید اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به :407ماده 

 .شودهمین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می :408ماده 

انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان  له را به دریافت طلب یاواند مضمونتهمین که دین حال شد ضامن می :409ماده 

 .مؤجل باشد

ضامن را فوراً و به  -با وثیقه بوده  اگر دین -له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه استنکاف مضمون :410ماده 

 .ساختخودی خود بری خواهد

مدارکی را که برای رجوع ضامن به  له باید تمام اسناد وداخت مضمونپس از آنکه ضامن دین اصلی را پر :411ماده 

اگر دین اصلی وثیقه  -اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید  به او داده و اگر دینعنه الزم و مفید استمضمون

 .است ن الزمکه برای انتقال وثیقه به ضامعنه مکلف به انجام تشریفاتی استداشته مضمون غیر منقول

 در ورشکستگی -باب یازدهم 

 در کلیات -فصل اول 

 .شودعهده او است حاصل می ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر :412ماده 

 .نمودتوان صادر نیز می الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ اوحکم ورشکستگی تاجری را که حین

 در اعالن ورشکستگی و اثرات آن -فصل دوم 

تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف  تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر :413ماده 

ر حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتنموده صورت بدایت محل اقامت خود اظهارخود را به دفتر محکمه

 .نماید محکمه مزبوره تسلیم

 :متضمن مراتب ذیل باشد صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و :414ماده 

 .تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح. 1

 .صورت کلیه قروض و مطالبات. 2

 .ج شخصیصورت نفع و ضرر و صورت مخار. 3

 .نیز باید ضمیمه شود مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن -در صورت توقف شرکتهای تضامنی 

 :شودورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعالم می :415ماده 

 .الف( بر حسب اظهار خود تاجر

 .ب( به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها

 .العموم بدایتر حسب تقاضای مدعیج( ب

معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف  محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم :416ماده 

 .محسوب است

 .شودحکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می :417ماده 

که ممکن است در مدت  م اموال خود حتی آنچهتاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تما :418ماده 
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مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او  ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوقورشکستگی عاید او گردد

 .دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کندقانونی ورشکسته بوده و حق مقامباشد مدیر تصفیه قائم

غیر منقول داشته باشد باید  از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا :419اده م

 .اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود کلیه –طرفیت او تعقیب کند بر مدیر تصفیه اقامه یا به

ثالث در دعوی مطروحه اجازه  تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخصمحکمه هر وقت صالح بداند می :420ماده 

 .دهد

به مدت به قروض حال  همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت :421ماده 

 .شودمبدل می

یا براتی را قبولی نوشته سایر  ا براتی صادر کرده که قبول نشدهطلبی داده یهر گاه تاجر ورشکسته فته :422ماده 

باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً  باشندطلب یا برات میفتهاشخاصی که مسئول تأدیه وجه

 .در سر وعده تأمین نمایند بپردازند یا تأدیه آن را

 :بود الت ذیل را بنماید باطل و بالاثر خواهدهر گاه تاجر بعد از توقف معام :423ماده 

 .به منقول یا غیر منقول باشد هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اینکه راجع. 1

 .تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. 2

 .طلبکاران تمام شود غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر هر معامله که مالی از اموال منقول یا. 3

که با تاجر طرف معامله بوده یا بر  هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی :424ماده 

برای اضرار به طلبکارها  از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا شود تاجر متوقف قبلمقام قانونی آنها ثابتقائم

اینکه طرف  المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگرحینکه متضمن ضرری بیش از ربع قیمت معامله نموده

سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه دو معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف

 .شودپذیرفته می

علیه باید پس از قطعی شدن حکم محکوم ر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نمایده :425ماده 

المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین بوده است عیناً بهمالی را که موضوع معامله

 .داد صرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهدتتقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در غرما

است آن معامله خود به خود باطل  اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده :426ماده 

 .طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود موضوع معامله بوده مسترد وعین و منافع مالی که -

 در تعیین عضو ناظر -فصل سوم 

سمت عضو ناظر معین  شود محکمه یک نفر را بهدر حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعالن می :427ماده 

 .خواهد کرد

 .جریان آن است عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت :428ماده 

ناظر به محکمه راپرت خواهد  گی را که حل آن از صالحیت محکمه است عضوتمام منازعات ناشیه از ورشکست :429ماده 

 .داد

 .نموده شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین :430ماده 
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 .مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده :431ماده 

 .تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد تواند عضو ناظر بامحکمه همیشه می :432ماده 

 در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته :فصل چهارم

 .دهدمحکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می :433ماده 

و مزبور برداشتن صورت عقیده عض مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به :434ماده 

 .فوراً شروع به برداشتن صورت شود ممکن باشد در این صورت بایددارایی تاجر در یک روز

ورشکستگی قرار توقیف تاجر  عمل نکرده باشد محکمه در حکم 414 - 413اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده  :435ماده 

 .را خواهد داد

واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه  قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به :436ماده 

 .خواهد جلوگیری کندمیشدن عمل ورشکستگی

مخفی نموده باشد امین صلح  در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را :437ماده 

اقدام به مهر و موم نماید و باید بالفاصله این اقدام خود را به  یا چند نفر از طلبکاران فوراًب تقاضای یکتواند بر حسمی

 .دهد العموم اطالعمدعی

اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم  ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب وانبارها و حجره :438ماده 

 .شود

ضامن مهر و موم نخواهد  مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء -در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی  :439ماده 

 .شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگیشد مگر اینکه حکم

 .در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است :تبصره

 در مدیر تصفیه -فصل پنجم 

نفر را به سمت  محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک :440ماده 

 .کندمدیریت تصفیه معین می

 که در آن مدت طلبکاران باید خود را اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی :441ماده 

عالوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه  کلی وظایف مدیر تصفیهمعرفی نمایند و به طور

 .شدشود معین خواهدعدلیه تنظیم می که از طرف وزارت

 .خواهد کرد الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معینمیزان حق :442ماده 

 در وظایف مدیر تصفیه -فصل ششم 

 در کلیات -مبحث اول 

 .تقاضای انجام آن را خواهد نمود اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور :443ماده 

اگر مهر و مهر و موم مستثنی کرده و  دهد که اشیاء ذیل را ازعضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می :444ماده 

 :خارج نماید موم شده است از توقیف

 .است البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او الزم. 1



 
  

 

www.dad-man.ir 

 .اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید. 2

در صورتی که توقیف آنها موجب  ن الزم استاشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آ. 3

 .اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. خسارت ارباب طلب باشد

فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند واشیایی که نگاه داشتن آنها مفید  :445ماده 

 .آیدبا اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می انداختن سرمایه تاجر ورشکستهکارنیست و همچنین به 

که آنها را مهر و موم نموده است از  دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی :446ماده 

مجلس  دفتردار باید در صورت. نمایدتصفیه تسلیم می آنها را به مدیر آن که ذیل دفاتر را بستتوقیف خارج کرده پس از

هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و  اوراق تجارتی -کیفیت دفاتر را به طور خالصه قید کند 

تحویل  مجلس ذکر و به مدیر تصفیهاقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت نسبت به آنها بایدیا

سایر  -گردد عضو ناظر تسلیم می شود بهفهرستی که از مدیر تصفیه گرفته میشود تا وجه آن را وصول نماید ومی

رسد به مدیر مراسالتی که به اسم تاجر ورشکسته مینمایدوصول می دهدمطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می

 .شرکت کند تواندمی گر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسالتشود و اتوسط او باز می تصفیه تسلیم و به

اش را از تواند نفقه خود و خانوادهمی تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد :447ماده 

 .نمایدن میناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معی در این صورت عضو - دارایی خود درخواست کند

او منتها چهل و هشت ساعت  نماید برای حضورمدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می :448ماده 

تواند تاجر ورشکسته می -ناظر اقدام به عمل خواهد آمد  صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضوشود درمهلت داده می

 .اشدحاضر ب در موقع کلیه عملیات تأمینیه

تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر  در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر :449ماده 

 .کندنماید تنظیم میمی اطالعاتی که تحصیلو اسناد مشارالیه و سایر

احوال ورشکستگی از تاجر  عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و :450ماده 

توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره  مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگرورشکسته و شاگردها و

 .مجلس ترتیب دهدصورت

 در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی -مبحث دوم 

تاجر ورشکسته را هم در این  نموده ومدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی : 451ماده 

 .عدم حضور او مانع از عمل نیستکند ولیموقع احضار می

نماید. یکی از نسختین تهیه می شود صورت دارایی را در دو نسخهمدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می :452ماده 

 .ماندشده و دیگری در نزد او میبه دفتر محکمه تسلیم

که الزم بداند استمداد کند صورت  تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصیدیر تصفیه میم: 453ماده 

 .قبالً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد در تحت توقیف نیامده ولی444اشیایی که موافق ماده 

از وضعیت ورشکستگی و همچنین  مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خالصه :454ماده 

آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر ظاهراً به نظر می موجب آن شده و نوع ورشکستگی کهاز علل و اوضاعی که

 .نمایدمی محل تسلیم العمومی ابتداییمدعی صورت مزبور را فوراً به
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رفته و در حین برداشتن  توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکستهمنصبان پارکه می صاحب :455ماده 

حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به  رسانند. مأمورین پارکه در هر موقعصورت دارایی حضور به هم

 .عث تعطیل جریان امر باشداین مراجعه نباید با .ورشکستگی مراجعه کنند

 در فروش اموال و وصول مطالبات -مبحث سوم 

به غیر دفاتر و نوشتجات و اثاثیه ) التجاره و وجه نقد و اسناد طلب وپس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال :456ماده 

 .شودتصفیه تسلیم می اشیاء تاجر ورشکسته به مدیراز مستثنیات دین( و

العموم تواند با اجازه مدعیهمچنین می نماید ومدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می :457ماده 

التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبالً باید اظهارات تاجر ورشکسته را مال البیت و فروش اثاثو نظارت عضو ناظر به

وزارت عدلیه معین  ترتیب فروش به موجب نظامنامه -کند حضارالاقل مشارالیه را برای دادن توضیحات ا استماع یا

 .خواهد شد

تواند با اجازه عضو ناظر می باشند مدیر تصفیهنسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می: 458ماده 

ورد تاجر ورشکسته باید اموال غیر منقول باشد و در این م اگر چه دعاوی مزبوره راجع بهدعوی را به صلح خاتمه دهد

 .احضار شده باشد

االجرا نخواهد بود مگر اینکه الزم اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح: 459ماده 

شود و در هر صورت مشارالیه حق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می نماید در موقع تصدیقمحکمه آن صلح را تصدیق

جلوگیری از  صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برایاعتراض ورشکسته در -اعتراض کند  ه صلحدارد که ب

 .صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید

محل تسلیم گردد. صندوق مزبور  شود باید فوراً به صندوق عدلیهوجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می :460ماده 

گردد مگر به کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمیباز می عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارجحساب مخصوصی برای

 .مدیر تصفیه حواله عضو ناظر و تصدیق

 در اقدامات تأمینیه -مبحث چهارم 

تاجر ورشکسته نسبت به حقوق  مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ :461ماده 

 .آوردمدیونین او به عمل

 در تشخیص مطالبات طلبکارها -مبحث پنجم 

مدیر تصفیه در حدود  در مدتی که به موجب اخطار -پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند  :462ماده 

فهرستی که کلیه مطالبات آنها را آن را به انضمام  اسناد طلب خود یا سواد مصدق -شده نظامنامه وزارت عدلیه معین

 .دارند تسلیم کرده قبض دریافت نماید به دفتردار محکمهمعین می

ماده قبل شروع شده و بدون  تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در :463ماده 

تعقیب  -ه ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد ب -گردد می ساعتی که از طرف عضو ناظر معینوقفه در محل و روز و

 .شودمی

تواند در حین تشخیص می حساب دارایی منظور شدههر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت :464ماده 

طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعالً در تحت رسیدگی است  به هم رسانیده و نسبت بهمطالبات سایر طلبکارها حضور
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 .خواهد داشتخود تاجر ورشکسته هم همین حق را -تراض نماید اع

به عالوه توصیف مختصری از  مجلس تشخیص مطالبات معین ومحل اقامت طلبکارها و وکالی آنها در صورت :465ماده 

این نکته مجلس قید و السطور نیز باید در صورتالحاقات بین خوردگی یا تراشیدگی یاتعیین قلمشود وسند داده می

 .فیه استمتنازع مسلم شود که طلب مسلم یا

محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر  تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا ازعضو ناظر می :466ماده 

 .و نزد او بفرستدطلبکارها استخراج کرده

امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را  ند عبارت ذیل را نوشتهاگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی س :467ماده 

 :کندتصدیق می

 ".........جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تاریخ"

شود التزام بدهد طلبی را که می هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین

 .است قصد استفاده نامشروعبدوناظهار کرده طلب حقیقی و 

رجوع و محکمه باید فوراً از روی  تواند حل قضیه را به محکمهفیه واقع شده عضو ناظر میاگر طلب متنازع :468ماده 

دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را  تواند امرنماید محکمه میراپرت عضو ناظر رسیدگی

 .ناظر احضار یا از آنها کسب اطالع کندبه این طلب اطالعاتی دهند عضو د راجعتواننکه می

باشد که محکمه نتواند در  در موقعی که اختالف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری :469ماده 

ها برای ترتیب قرارداد ارفاقی که انعقاد مجلس هیأت طلبکار صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهدظرف پانزده روز حکم

 .و مجلس مزبور منعقد شودمنتظر نتیجه رسیدگی نشده به تأخیر افتد و یا اینکه

فیه معادل مبلغی که متنازع تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلبمحکمه می :470ماده 

شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت  کند موقتاً طلبکار شناختهمیمحکمه در قرار مزبور معین

 .نماید

تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر  تواند قراردر صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می :471ماده 

که محاکم صالحه  را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام تواند صاحب آن طلبمجلس نمود نمیتصمیم به عدم تأخیر

 .هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کندتواند بهطلبکار مزبور نمی اندحکم خود را نداده

ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به  به ترتیب قرارداد 467و  462های معین در مواد پس از انقضای مهلت :472ماده 

 .شودمیورشکستگی مداومت

نسبت به عملیات و تشخیصات و  عمل نکردند 462طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده : 473ماده 

عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که  تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به تصمیماتی که راجع به

 ق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنهابدون اینکه ح شوندغرما حساب می ممکن است به عمل آید جزء

 .گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایندتعلق می

کنند باید آن صرفنظر از آن نمی اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و :474ماده 

 .اجرا گذارند ه موقعورشکستگی ثابت نموده و ب را در حین تصفیه عمل

به اموال متصرفی خود یا  حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت :475ماده 
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 .اینکه بر ضرر طلبکارها نباشددیگران دارد مشروط بر

 در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته -فصل هفتم 

 و مجمع عمومی آنها در دعوت طلبکارها -مبحث اول 

معین شده به  467ماده  عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در :476ماده 

تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در  طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص وتوسط دفتردار محکمه کلیه

های دعوت و اعالنات مندرجه در عمومی طلبکارها در رقعهموضوع دعوت مجمع - نمایدانعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می

 .باید تصریح شود جراید

است در تحت ریاست مشارالیه  مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده :477ماده 

و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً  شده است طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق -شود منعقد می

شود مشارالیه باید شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار میمیآنها حاضر الوکالهقبول گردیده یا وکیل ثابت

تصدیق عضو ناظر رسیده  و صحت آن به تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشتهحاضر گردد و فقط وقتی می شخصاً

 .باشد

به عمل آمده و عملیاتی که با  مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که :478ماده 

شود و عضو امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می دهد راپورت مزبور بهشده است میاستحضار تاجر ورشکسته

 .طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهدو تصمیمات مجمع ناظر باید از کلیه مذاکرات

 در قرارداد ارفاقی -مبحث دوم 

 در ترتیب قرارداد ارفاقی -فقره اول 

اجرای مراسمی که در فوق مقرر  شود مگر پس ازقرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی :479ماده 

 .شده است

از طلبکارها با داشتن الاقل سه ربع  شود که الاقل نصف به عالوه یک نفرقرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می: 480ماده 

ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد  مبحث پنجم از فصلاز کلیه مطالباتی که مطابق

 .اال بالاثر خواهد بود شرکت نموده باشند و

حیث مبلغ دارای سه ربع از  یت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی ازهر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثر :481ماده 

ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس  سه ربع از مطالبات باشند مطالبات نباشند یا آنکه دارای

 .شودثانی برای یک هفته بعد داده می معلق و قرار انعقاد مجلس

اند مجلس را امضاء نمودهصورت الوکاله آنها حاضر بوده وطلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت :482ماده 

بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند  ثانی حاضر شوند مگر آنکهمجبور نیستند در مجلس

 تکمیل شود 480کثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ثانی ااگر در جلسه -خود باقی است  تصمیمات سابق آنها به اعتبار

 .قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود

در موقعی که تاجر به  -شود منعقد نمی اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی :483ماده 

کنند که آیا با احتمال حصول برائت  طلبکارها دعوت شوند و معلوم شود الزم استتعقیب می عنوان ورشکسته به تقلب

موکول خواهند کرد  مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلبقرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر تاجر و انعقاد
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باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از  بعد نمایند یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان

تقلب بنای را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به 480مبلغ اکثریت معین در ماده حیث 

 .معمول گردد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید انعقاد

ممکن است لیکن در صورتی که  قرارداد ارفاقیاگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد  :484ماده 

نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد  توانند تا حصولباشد طلبکارها می تعقیب تاجر شروع شده

 .را تأخیر بیندازند

 -ه قرارداد اعتراض کنند توانند راجع بمی اندکلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته :485ماده 

از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابالغ شود و اال از  ظرف یک هفتهاعتراض باید موجه بوده و در

 مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی. اعتبار ساقط خواهد بود درجه

 .شوندکنند احضار میمی

توانند تصدیق آن را از محکمه می قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد :486ماده 

تصدیق اتخاذ نماید  تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بهمحکمه نمی. تقاضا نماید

اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در  که حق اعتراض دارندطلبکارهایی  هر گاه در ظرف این مدت از طرف -

اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام -حکم واحد صادر کند  موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی

 .شودبالاثر می اشخاص ذینفع

راپورتی که متضمن کیفیت  باید قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر :487ماده 

 .باشد به محکمه تقدیم نمایدورشکستگی و امکان قبول قرارداد

 .خواهد نمود در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع :488ماده 

 در اثرات قرارداد ارفاقی -فقره دوم 

اند یا در ظرف ده روز از تاریخ بوده بت به طلبکارهایی که در اکثریتهمین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نس :489ماده 

اند ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده قطعی خواهد بوداندتصدیق آن را امضاء نموده

ندارند در آتیه از دارایی  یکن حقرسد دریافت نمایند لمیسهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها توانندمی

ارفاقی شرکت داشته یا تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از

 .اندمزبور امضاء نموده آن را در ظرف ده روز

مگر اینکه پس از تصدیق  ودشپس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطالن نسبت به آن قبول نمی :490ماده 

 .رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است یا مقدار قروض حیله به کارمکشوف شود که در میزان دارایی

حساب کاملی با حضور عضو صورت همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه :491ماده 

مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و  -شود بسته می ختالفدهد که در صورت عدم امیناظر به تاجر ورشکسته

داده شود به  اندبه طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکردهرا به استثنای آنچه که باید همچنین دارایی ورشکسته

شود مأموریت مدیر تصفیه ختم میدادمذکور را  گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکارانمشارالیه رد کرده رسید می

اختالف در صورت تولید -یابد نماید و مأموریتش خاتمه میمجلسی تهیه میصورت از تمام این مراتب عضو ناظر -
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 .رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد محکمه

 در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی -فقره سوم 

 :باطل استدر مورد ذیل قرارداد ارفاقی  :492ماده 

 .در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب. 1

 .490در مورد ماده . 2

در صورتی که باشد( به خودی خود  (اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها :493ماده 

 .شودملغی می

فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه  د ممکن است برایاگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکر :494ماده 

 .دعوی نمود

توانند کرده باشند طلبکارها می در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت :495ماده 

قرارداد که ضامن نداشته او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از  را که ضامن دارد ازاجرای تمام یا قسمتی از قرارداد

 .تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است شود. در صورتفسخ می

تعقیب شده در تحت توقیف یا  اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب :496ماده 

به محض صدور قرار منع تعقیب  مقتضی بداند اتخاذ کند ولی هر قسم وسایل تأمینیه را کهتواندحبس در آید محکمه می

 .شودمرتفع می یا حکم تبرئه وسائل مزبوره

محکمه یک عضو ناظر و یک  پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی :497ماده 

 .کندمدیر تصفیه معین می

تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق  نماید مدیر تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موممدیر تصفیه می :498ماده 

دهد مدیر تصفیه باید الزم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می نوشتجات نموده و اگراقدام به رسیدگی اسناد و

خود را مطالبات  باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناداعالن در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر فوراً به وسیله

 .معین شده است باید درج شودموجب آن مدیر تصفیه در اعالن مزبور مفاد قرار محکمه که به -برای رسیدگی ابراز کنند 

نسبت به مطالباتی که سابقاً  - شودبدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می :499ماده 

مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق  - آیده عمل نمیرسیدگی جدید بتشخیص یا تصدیق شده است

 .شودپرداخته شده است موضوع می

ارفاقی تا صدور حکم بطالن یا فسخ  معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد :500ماده 

 .به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد که معلوم شود شود مگر در صورتینمیقرارداد مزبور نموده باطل

و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی  در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی :501ماده 

 .شودتقسیم می اند به غرماطلبکار شده

اند مأخوذی آنها از وجهی که به گرفته یا ابطال چیزی اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ :502ماده 

 .کسر خواهد شدرسدترتیب غرما به آنها می

بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا  هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً :503ماده 

 .االجرا استالزم ورشکستگی ثانوی مقررات دو ماده قبل درفسخ شود ورشکست شد
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 در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی -مبحث سوم 

تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد  اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و :504ماده 

 .کرد

اعاشه ورشکسته در حدود برای  ( موافقت نماید محکمه مبلغی را480در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ) :505ماده 

 .خواهد کردمعین 447مقررات ماده 

قرارداد ارفاقی را با شرکت یا  توانندمختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می -اگر شرکت تضامنی  :506ماده 

به غرما  نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و شرکاء ضامن منعقدمنحصراً با یک یا چند نفر از

 -نخواهد شد  قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیمولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها شودتقسیم می

نمایند مگر از اموال شخصی  تعهد حصه توانندشریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی

 .شده از مسئولیت ضمانتی مبری است شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد -خودشان 

برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی  تواننداگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می :507ماده 

 .را بدهند مدیر تصفیه این مأموریتانتخاب نموده یا به خود

حدود وکالت و همچنین میزان  دارد باید مدت ومیدر ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر  :508ماده 

شود مگر با حضور تصمیم مذکور اتخاذ نمی -نگاهدارد معین گردد  برای مخارج الزمه پیش خودتواندوجهی که وکیل می

عایت با ر (خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف -مبلغاً سه ربع از طلبکارها عدداً و عضو ناظر و با اکثریت

 .اندازداعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمیاین - توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند( می473ماده 

تعهداتی حاصل شود که بیش از حد  دهداگر از معامالت وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می :509ماده 

اند شخصاً عالوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به اجازه را داده که آن فقط طلبکارهاییدارایی تاجر ورشکسته است

 .باشندتعهدات مذکوره میاند مسئولحدود اختیاراتی که داده نسبت طلبشان در

است تمام اموال منقول و  در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف :510ماده 

و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام  ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیونتاجرغیر منقول 

 آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمودحضور تاجر ورشکسته به عمل میو با این مراتب در تحت نظر عضو ناظر

 .خواهد آمد وزارت عدلیه به عملامهفروش اموال مطابق نظامن -العموم کافی است استحضار مدعی

نماید. در این ورشکسته را دعوت می همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر :511ماده 

 .خود را خواهد دادجلسه مدیر تصفیه حساب

اجاره به نحوی که موافق منافع  ءهر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقا :512ماده 

االجاره که تا آن فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال اگر تصمیم بر -کند میطلبکارها باشد اتخاذ تصمیم

به نامه سابقاً به موجب اجاره تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی همشوند اگراند جزو غرما منظور میشده تاریخ مستحق

در  -شود باید کافی باشد ورشکستگی داده میتأمیناتی که پس از موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و اال

 .مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت صورتی که با تصمیم

مشروط بر اینکه به دیگری تفویض نماید ) ر اجاره را برای بقیه مدت بهتواند با اجازه عضو ناظمدیر تصفیه می :513ماده 

باشد( و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت  طرفین این حق منع نشدهموجب قرارداد کتبی
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 .خود اجرا کند وقعنامه را به مشرایط و مقررات اجارهبنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه االجاره رامال

 در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها -فصل هشتم 

 مبحث اول

 در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند

 .شوندمی طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید :514ماده 

داده و شیء مرهون را از رهن خارج و  ازه عضو ناظر طلب طلبکارها راتواند در هر موقع با اجمدیر تصفیه می :515ماده 

 .ورشکسته منظور داردجزو دارایی تاجر

فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع  العموم آن را بهاگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی :516ماده 

خارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم م فروش وثیقه پس از وضع باید دعوت شود. اگر قیمت

 .خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شدکمتر شد مرتهن برای بقیه طلب شود و اگر قیمت فروشمی

در  کند. عضو مزبورتقدیم می نمایند به عضو ناظرمدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می :517ماده 

شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه تهیه می طلب آنها از اولین وجوهی کهدهدصورت لزوم اجازه می

 .شودباشند به محکمه رجوع می طلبکارها اعتراض داشته

 مبحث دوم

 در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند

دارایی منقول یا در همان حین  اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم :518ماده 

منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها  طلبکارهایی که نسبت به اموال غیربه عمل آمده باشد

 و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه غرما معمولی منظوربقیه طلب خود جزو را ننموده است نسبت به

 .شده باشدبرند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبالً مذکور شده است تصدیقمی

بابت دارایی منقول تقسیم شود  اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از :519ماده 

طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود  غیر منقول حقوقی دارند و اموالطلبکارهایی که نسبت به

 ولی عنداالقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموالبرندوجوه مزبوره حصه می جزو سایر غرما وارد و از

 .شودغیر منقول از طلب آنها موضوع می

واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها  ه اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی بهدر مورد طلبکارهایی که نسبت ب :520ماده 

 :خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود قیمت اموال غیر منقول طلبتوانند در حین تقسیمنمی

شند این مبلغ از دریافت داشته با اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی

گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود می منقول به آنها تعلقحصه که از بابت اموال غیر

بقیه جزو غرما  اند برای بقیه طلب خود نسبت آنذیحق بودهبقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول گردد واضافه می

 .برندمحسوب شده حصه می

اموال غیر منقول حقی دارند  اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به :521ده ما

هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما  آنها جزو غرما محسوب و بدین سمتوجهی دریافت نکنند طلب

 .خواهد آمد شود با آنها نیز به عملمی
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 فصل نهم

 تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقولدر 

ورشکسته داده شده باشد و  پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر :522ماده 

دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبالً  مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموعوجوهی که باید به صاحبان

 .شد صدیق شده است خواهدتشخیص و ت

حساب عمل ورشکستگی را با صورت مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه :523ماده 

صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ  دهد. عضو مذکور درعضو ناظر میتعیین وجوه موجوده به

 .اطالع داده شودنماید که به تمام طلبکارهامی آن را معین و مواظبت

نسبت طلب آنها که در صورت  در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به :524ماده 

مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده  گردد. چنانچهشده است موضوع میدارایی و قروض منظور

 کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده استموضوعی را زیاد تواند حصهضو ناظر میباشد ع

 .باید مبلغی موضوع کرد

برای آنها معین کرده به طور  وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون :525ماده 

مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند  اگر طلبکارهای -اهد شد سپرده خوامانت به صندوق عدلیه

نشده وجوهی که برای مطالبات تصدیق .گرددرسیده تقسیم میکه طلب آنها به تصدیق مبلغ مزبور بین طلبکارهایی

 .شودتقسیم می طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین

مالحظه کرده باشد مدیر تصفیه  پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبالًهیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی :526ماده 

تواند اجازه دهد که به موجب در صورت عدم امکان ابراز سند می کند عضو ناظرسند قید میمبلغی را که پرداخته در روی

 پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورتتصدیق شده وجهیآن  مجلسی که طلب درصورت

 .تقسیم ذکر کنند

نمایند که تمام یا قسمتی از  ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه :527ماده 

صرفه و صالح تاجر ورشکسته هم منظور شود  طوری که ورشکسته را که هنوز وصول نشده بهحقوق و مطالبات تاجر

در این  -مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد دهند در این صورت خودشان قبول و مورد معامله قرار

عودت نماید تا تصمیم خود  دیگر راتواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهایهر طلبکاری می خصوص

 .ذ بنمایندرا اتخا

 در دعوی استرداد -فصل دهم 

را وصول و به حساب صاحب سند  اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن :528ماده 

وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد  مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبورنگاهدارد و یا به

 .توانند عین اسناد را استرداد کنندمیصاحبان آن تاجر ورشکسته موجود باشد

داده شده است که به حساب صاحب  هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیهالتجارهمال :529ماده 

ود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موج مادام که عین آنها کالًالتجاره به فروش برساندمال

 .قابل استرداد استبرای فروش گذارده شده و موجود باشد مزبور به امانت یا
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آن موجود است اگر قیمت آن  هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عینالتجارهمال :530ماده 

 .به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است هفروشنده و اال از طرف کسی ک پرداخته نشده باشد از طرف

داده شده بود معامله شده و به هیچ  التجاره که برای فروش به تاجر ورشکستههر گاه تمام یا قسمتی از مال :531ماده 

تاجر  باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد ورشکسته احتساب نشدهنحوی بین خریدار و تاجر

قابل  متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشدباشد و به طور کلی عین هر مال ورشکسته یا خریدار

 .استرداد است

حساب یا بارنامه که دارای صورت التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از رویاگر مال :532ماده 

 529شود و اال موافق ماده نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی رسیده و فروش صوریفروش  کننده است بهامضاء ارسال

حمل و حق  الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایهطور علیاستردادکننده باید وجوهی را که به قابل استرداد است و

 .رها بپردازندطلبکا ها باید تأدیه بشود بهکمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت

به خود تاجر ورشکسته تسلیم  التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نههر گاه کسی مال :533ماده 

التجاره امتناع تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالمی حساب او بیاورد آن کسشده و نه به کس دیگر که به

 .کند

التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی مال تواند با اجازه عضو ناظر تسلیمدو ماده قبل مدیر تصفیه میدر مورد  :534ماده 

 .شده است بپردازد ورشکسته مقرررا که بین فروشنده و تاجر

از  و در صورت اختالف محکمه پس تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نمایدمدیر تصفیه می :535ماده 

 .دهدحکم مقتضی را میاستماع عقیده عضو ناظر

 در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی -فصل یازدهم 

زمانی قبل از اعالن  حکم اعالن ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در :536ماده 

 .اعتراض استورشکستگی تشخیص شود قابل

که در ایران مقیمند در ظرف  اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع :537ماده 

دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که  که در خارجه اقامت دارند در ظرفیک ماه و از طرف آنهایی

 .شودمی احکام مذکوره اعالن

است دیگر هیچ تقاضایی از  لتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شدهپس از انقضای مه :538ماده 

که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این  تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخیطرف طلبکارها راجع به

 ه طلبکارها قطعی و غیر قابلمزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت بهمین که مهلتهای - باب صادر شده قبول نخواهد شد

 .تغییر خواهد بود

برای کسانی که محل اقامت آنها  به این مدت -مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابالغ است  :539ماده 

 .شودشش فرسخ یک روز اضافه می شش فرسخ فاصله دارد از قرار هراز مقر محکمه بیش از

 :بل اعتراض و استیناف و تمیز نیستقرارهای ذیل قا :540ماده 

 .قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه. 1

 .قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او. 2
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 .التجاره که متعلق به ورشکسته استقرارهای فروش اسباب یا مال. 3

 .داردرا مقرر می فیهوقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازعقرارهایی که قرارداد ارفاقی را م. 4

 .کرده است قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صالحیت خود صادر. 5

 در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب -باب دوازدهم 

 در ورشکستگی به تقصیر -فصل اول 

 :شودتاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن می :541ماده 

العاده بوده به عایدی او فوق در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه. 1

 .است

ت موهوم که در عرف تجار در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده. 2

 .محض استیا نفع آن منوط به اتفاق

روز کرده باشد یا اگر به همان  اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه. 3

 وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به است به کار برده تا تحصیلقصد وسایلی که دور از صرفه

 .طریق دیگر باشد

 .پرداخته باشد اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را .4

 :در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالن شود :542ماده 

که نظر به وضعیت مالی او در  باشد اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده. 1

 .العاده باشدفوق حین انجام آنها آن تعهدات

 .این قانون رفتار نکرده باشد 413اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده . 2

او دفتر نداشته یا دفاتر  1304خرداد  12فروردین و  12و  1303دلو  25اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب . 3

را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده  صورت دارایی وضعیت حقوقی خودترتیب بوده یا درناقص یا بی

 (.باشدموارد مرتکب تقلبی نشده مشروط بر اینکه در اینباشد )

 .تأدیبی است ماه تا سه سال حبس 6ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از  :543ماده 

العموم در محکمه تعقیب مدعی رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا :544ده ما

 .آیدجنحه به عمل می

آمده باشد مخارج آن را به هیچ  العموم به عملدر صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی :545ماده 

توانند اقدام به وصول انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی در صورت -ا تحمیل نمود طلبکارهتوان به هیأتوجه نمی

 .قراردادپس از انقضای مدتهای معینه در این مخارج کنند مگر

برائت تاجر به عهده هیأت  شود در صورتمخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می :546ماده 

دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته  شد به عهده دولت است لیکنصورتی که محکومطلبکارها و در 

 .مراجعه نماید

تعقیب کند یا از طرف هیأت  تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیرمدیر تصفیه نمی :547ماده 

 .های حاضرطلبکار شود مگر پس از تصویب اکثریتطلبکارها مدعی خصوصی واقع



 
  

 

www.dad-man.ir 

محکومیت تاجر ورشکسته به عهده  آید در صورتمخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می :548ماده 

 .کننده استذمه به عهده تعقیبدولت و در صورت برائت

 در ورشکستگی به تقلب -فصل دوم 

را مخفی کرده و یا به طریق  ز دارایی خودهر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی ا :549ماده 

ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت  میان برده و همچنین هر تاجرمواضعه و معامالت صوری از

 باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلبنمیبه میزانی که در حقیقت مدیون دارایی و قروض به طور تقلب

 .شودبق قانون جزا مجازات میاعالم و مطا

 .الرعایه استالزم 548 تا 545راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد  :550ماده 

 شوندمی در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب -فصل سوم 

ورشکسته به تقلب محکوم  م محسوب و مطابق قانون جزا به مجازاتدر مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجر:551ماده 

 :خواهند شد

منقول او را از میان ببرند یا پیش  اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر. 1

 .نمایندخود نگاهدارند یا مخفی

التزام  467کرده و مطابق ماده  یگری طلب غیر مواقعی را قلمداداشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم د. 2

 .داده باشند

اند را مرتکب شده 549در ماده  اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه :552ماده 

 .باشندمی ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم به مجازاتی که برای

یا مخفی نمایند یا پیش خود  اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند :553ماده 

 .خواهند شد سرقت معین است محکومنگاهدارند به مجازاتی که برای

ئه مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبر کند باید در خصوصدر موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می :554ماده 

 :حکم بدهد -شده باشد 

حکم را محکمه در صورتی که  این –راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها . 1

 .باید صادر کند مدعی خصوصی هم نباشد

 .راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است .2

کرده باشد به مجازات خیانت  ورشکسته وجهی را حیف و میلاگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر  :555ماده 

 .شددر امانت محکوم خواهد

راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته  هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات :556ماده 

د به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی کند که آن تبانی یا قراردا قرارداد خصوصی منعقدیا با دیگری تبانی نماید یا

 .شودتا دو سال محکوم میدر محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه از آنها باشد

کس حتی خود تاجر ورشکسته  کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر :557ماده 

اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده  مجبور است که وجوه یاطرف قرارداد  -محکوم به بطالن است 
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 .است به اشخاص ذیحق مسترد دارد

علیه باید به خرج محکوم هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود :558ماده 

 .اعالن گردد

 در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته -فصل چهارم 

شود رسیدگی به محکوم می در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و :559ماده 

 .صالحیت محکمه جزا خارج خواهد بود مذکور است از 554از آنچه در ماده کلیه دعاوی حقوقی به غیر

نوشتجات و اوراق و اطالعات  العموم بدایت کلیه اسناد وت در صورت تقاضای مدعیمدیر تصفیه مکلف اس :560ماده 

 .الزمه را به او بدهد

 در اعاده اعتبار -باب سیزدهم 

تعلق گرفته است کامالً بپردازد حقاً  هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن :561ماده 

 .نمایداعاده اعتبار می

بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات  توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برایطلبکارها نمی :562ماده 

 .شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشدمی حال متفرعاتی که مطالبهو خسارت نمایند و در هر

بتواند حق اعاده اعتبار  ورشکستگی او نیز صادر شده برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم :563ماده 

را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد  نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت حاصل کند باید ثابت

 .ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد

اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر  ه یادر صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقوداالثر یا غائب بود :564ماده 

العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم است با اطالع مدعی که به آنها مدیونورشکسته باید وجوهی را

 .الذمه محسوب استوجوه را سپرده است بری کرد این

تاریخ اعالن ورشکستگی  تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از :565ماده 

 :نمایندتوانند اعتبار خود را اعادهمی

قرارداد به عهده گرفته است پرداخته  تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب. 1

شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت  شریک شرکت ورشکسته که باشد. این ترتیب در مورد

 .شودمی

 .اندداده تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت. 2

ابتدایی داده شود که اعالن  حوزه العمومعرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی :566ماده 

 .شده است ورشکستگی در آن حوزه واقع

العموم بدایت در اداره مدعی سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین :567ماده 

که مطالبات آنها در مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی  عالوه دفتردار محکمه باید شود بهالصاق و اعالن می

 کامالً 562و  561هنوز طلب خود را بر طبق مواد ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و حین تصفیه عمل تاجر

 .اند به وسیله مکتوب سفارشی اعالم دارددریافت نکرده
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اند در مدت یک ماه تونکرده می طلب خود را کامالً دریافت 562و  561هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد  :568ماده 

 .اعتبار اعتراض کند ماده قبل به عرضحال اعادهاز تاریخ اعالم مذکور در

 -آید شود به عمل میبدایت داده می اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه :569ماده 

 .عتبار به طور شخص ثالث ورود کندرسیدگی به دعوی ا موجب عرضحال در حین تواند بهطلبکار معترض می

است به انضمام عرایض اعتراض  العموم به عمل آمدهپس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی :570ماده 

مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار  شود رییس مزبور در صورت لزوممی به رییس محکمه داده

 .کندمی

با قانون حکم اعاده اعتبار  محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها 561ورد ماده در م :571ماده 

دهد و سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می محکمه اوضاع و احوال را 565 دهد و در مورد مادهمی

 .گردددر جلسه علنی صادر در هر دو صورت حکم باید

در ظرف ده روز از تاریخ اعالم  توانندمدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می :572ماده 

محکمه استیناف  -اعتبار صادر شده استیناف بخواهند  سفارشی از حکمی که در خصوص اعادهحکم به وسیله مکتوب

 .کندصادر می حکم 571پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده

 .ماه اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش :573ماده 

بدایت محل اقامت تاجر  گردد در دفتر مخصوصی که در محکمهاگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می :574ماده 

هد نباشد در ستون داگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می. ثبت خواهد شدبرای این کار مقرر است

مرکب  است مقابل اسم تاجر ورشکسته بااسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود مالحظات دفتر ثبت

 .شودقرمز به حکم مزبور اشاره می

اند خیانت در امانت محکوم شده ورشکستگان به تقبل و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کالهبرداری یا :575ماده 

 .توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنندنمی انداعاده حیثیت نکرده امی که از جنبه جزاییماد

 اسم تجارتی -باب چهاردهم 

 .الزامی کند ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را :576ماده 

تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم  تواند اسمی برایصاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی :577ماده 

 .وجود شریک باشد

تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه  تواند اسماسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی :578ماده 

 .باشد اسم خانوادگی او یکیاسم تجارتی ثبت شده با

 .اسم تجارتی قابل انتقال است :579ماده 

 .مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است :580ماده 

نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و  در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل :581ماده 

 .خواهد داشت الثبت مأخوذسه برابر حق

محاکمات در دعاوی مربوطه به  ارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعالن آن و اصولوز :582ماده 
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 .خواهد کرداسم تجارتی را معین

 شخصیت حقوقی -باب پانزدهم 

 اشخاص حقوقی -فصل اول 

 .کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند :583ماده 

تاریخ ثبت در دفتر ثبت  یالت و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند ازتشک :584ماده 

 .کنندمی خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدامخصوصی که وزارت عدلیه معین

 .عدلیه معین خواهد شد شرایط ثبت مؤسسات و تشکیالت مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت :585ماده 

قانون ثبت  135عالوه مشمول ماده  مؤسسات و تشکیالت مطابق نظامنامه از پنج ریال طال تا پنج پهلوی و به الثبتحق

 .اسناد و امالک است

 .توان ثبت کردنامشروع است نمی مؤسسات و تشکیالتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا :586ماده 

 .شونددارای شخصیت حقوقی می بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبتمؤسسات و تشکیالت دولتی و  :587ماده 

 حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی -فصل دوم 

افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی  تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برایشخص حقوقی می :588ماده 

 .نبوت و امثال ذالک -مانند حقوق و وظایف ابوت  ت دارای آن باشدممکن اسکه بالطبیعه فقط انسان

صالحیت اتخاذ تصمیم دارند  تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه :589ماده 

 .شودگرفته می

 .اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است :590ماده 

 .است اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت :591ماده 

 مقررات نهایی -باب شانزدهم 

اند خواه بیش از یک امضاء کرده در مورد معامالتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار :592ماده 

تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا د خواه به عنوان دیگر طلبکار میباشن عنوان ضامن امضاء کردهبعضی از امضاکنندگان به

 .نماید منفرداً رجوع

آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به  در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به :593ماده 

 .دیگران نیز هست

ایرانی موجود که به امور تجارتی  لط سهامی به کلیه شرکتهایبه استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مخت :594ماده 

که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق  شودمهلت داده می 1311اشتغال دارند تا اول تیر ماه

 1310ماهمطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد نمایند و اال نسبت به شرکت متخلف داده و تقاضای ثبت

 .رفتار خواهد شد

است تا شش ماه دیگر از طرف  هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن :595ماده 

 .الثبت شرکت پرداخته شودموقع تقاضای تمدید نصف حق اضافی داده شود مشروط بر اینکه درمحکمه صالحیتدار مهلت

و  201و تاریخ اجرای ماده  این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است 15تاریخ اجرای ماده  :596ماده 

 .بود خواهد 1312اول فروردین  220تبصره آن و قسمت اخیر ماده
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اجرای این قانون هیأت نظاری  ماه از تاریخ 6های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف شرکت :597ماده 

 .حق دارد انحالل شرکت را تقاضا کند تشکیل دهند و اال هر صاحب سهمیق مقررات این قانونمطاب

اند مشمول مقررات ماده مطالبه کرده طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را :598ماده 

 .فاده خواهند کردآنها مقرر بوده است موجب قانون سابق براینبوده و از حقی که به 473

این قانون طلب خود را مطالبه  های سابق قبل از تاریخ اجراینسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی :599ماده 

این قانون  462یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده  ورشکسته اعالنی منتشر کرده واند مدیر تصفیه هرنکرده

 .خواهند شد 473قررات ماده مشمول م رفتار کنند و اال

 :قوانین ذیل :600ماده 

قانون تجارت  206اصالح ماده  قانون – 1304و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد  1303دلو  25قانون تجارت مصوب 

قانون  44و قسمتی از ماده  270اجازه عدم رعایت ماده  قانون – 1307تیر ماه  2مصوب راجع به اعتراض عدم تأدیه

 1307تیر ماه  30ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب اساسنامه شرکت سهامی بانک تجارت نسبت به تشکیالت و

 شودمی گذاشته نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا 1311تاریخ اول خرداد ماه  از

 


