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 قانون تجارت

 ( هیعدل نی قوان ون یسیکم)  یشمس 1311ماه  بهشتیارد 13مصوب  

 ی و معامالت تجارت تجار  - اول باب 

 قرار بدهد. ی خود را معامالت تجارت یاست که شغل معمول یتاجر کس -  1  ماده

 است: لی از قرار ذ ی معامالت تجارت -  2  ماده

 نشده باشد.  ایشده    آن  در   یتصرفات   نکهیاجاره اعم از ا  ایهر نوع مال منقول به قصد فروش    ل یتحص  ای  د ی( خر1

 که باشد.  یهوا به هر نحو ایآب   ای یبه حمل و نقل از راه خشک ی( تصد 2

  ی ساتینوع تأس   هر   به  ی تصد   ن یو همچن  یعامل  ای( و  ونیسیکم)   یکارالعملحق  ا ی  یدالل   اتی( هر قسم عمل3

  دن یو رسان  ه یته  ایکردن خدمه    دایپ  ا ی یمعامالت ملک  لیتسه  لیاز قب  شودی مجادیامور ا  ی انجام بعض  ی که برا

 . رهیملزومات و غ

 .نباشد ی رفع حوائج شخص یبرا  نکهی و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر ا س ی( تأس 4

 .ی حراج اتیبه عمل ی( تصد 5

 . یعموم یهاشگاهیبه هر قسم نما ی( تصد 6

 .یو بانک  یصراف اتی( هر قسم عمل7

 تاجر باشد. ر یغ ایتاجر   نیب نکهیاعم از ا ی ( معامالت بروات8

 ی بحر ر یو غ  یبحر  مه یب اتی( عمل9

 . آنها و معامالت راجعه به  یخارج ای یداخل  یرانی و کشت ی و فروش کشت د یو خر یسازی ( کشت10

 : شودیم  محسوب  ی از آنها تجارت یک ی ا ی نیبه اعتبار تاجر بودن متعامل لیمعامالت ذ -  3  ماده

 تجار و کسبه و صرافان و بانکها.  نیمعامالت ب ه ی( کل 1

 . د ینمای خود م ی حوائج تجارت یتاجر برا  ریغ  ا یکه تاجر   یمعامالت ه ی( کل 2

 .د ینمای م ارباب خود  یامور تجارت یشاگرد تاجر برا  ایخدمه   ا یاء که اجز  یمعامالت ه ی( کل 3
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 . یتجارت یهاشرکت معامالت  ه ی( کل 4

 .شودی محسوب نم ی وجه تجارت چیمنقول به ه ر یمعامالت غ -  4  ماده

 . ستین   یتجارت  امور  ثابت شود معامله مربوط به  نکهیمحسوب است مگر ا  یمعامالت تجار تجارت  هی کل  -  5  ماده

 ی و دفتر ثبت تجارت یتجارت دفاتر - دوم باب 

 یدفاتر تجارت -اول  فصل

به موجب    هی عدل  وزارت  را که   ی گریدفاتر د  ای  لیکسبه جزء مکلف است دفاتر ذ  یبه استثنا   ی هر تاجر  -   6  ماده 

 داشته باشد: دهد ی مدفاتر قرار  نیمقام انظامنامه قائم 

 ( دفتر روزنامه. 1

 ( دفتر کل. 2

 . یی( دفتر دارا3

 . هی ( دفتر کپ4

و معامالت    یو داد و ستد تجارت  ونیهمه روزه مطالبات و د  د یاست که تاجر با  یدفتر روزنامه دفتر   -  7ماده  

  ی واردات و صادرات تجارت  عیجم  ی( و به طور کلیس یفروش و ظهرنوو  د یخر  لیاز قب)   یراجع به اوراق تجارت 

در آن دفتر    کند ی برداشت مخود   یمخارج شخص  یرا که برا   یکه باشد و وجوه  یخود را به هر اسم و رسم

 .د یثبت نما

مرتبه از دفتر روزنامه استخراج   کیمعامالت را الاقل هفته  هیکل د یاست که تاجر با یدفتر کل دفتر -  8ماده 

در آن دفتر به طور خالصه ثبت    ی را در صفحه مخصوص  ی کرده هر نوعو جدا  صی و انواع مختلفه آن را تشخ

 کند.  

منقول و    ر یقول و غمن  ییدارا  هی از کل  یهر سال صورت جامع  د یاست که تاجر با ی دفتر  ییرادفتر دا  -   9ماده 

تا پانزدهم    د یکار با  نیو ا   د یداده در آن دفتر ثبت و امضاء نما  بیترت  زیرو مطالبات سال گذشته خود را به   ونید

 .ردیسال بعد انجام پذ  نیفرورد 

صادره خود را در    یحسابهامراسالت و مخابرات و صورت   ه ی کل  د یاست که تاجر با  ی دفتر  ه ی دفتر کپ  -   10ماده  

به    زیوارده را ن   یحسابهامراسالت و مخابرات و صورت   ه یکل  د یتاجر با -تبصره  .  د یثبت نما  خیتار  بیآن به ترت 

 ضبط کند.  یورود مرتب نموده و در لفاف مخصوص خیتار  بیترت
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نوشته شده باشد به توسط    ی زیقبل از آنکه در آن چ هی پبه استثناء دفتر ک  6دفاتر مذکور در ماده    -   11ماده  

امضاء    ه ی دفتر کپ  ی( امضاء خواهد شد. براشودی م  ن یمع  ه یوزارت عدلکه مطابق نظامنامه اداره ثبت )   ندهینما

  ماده   ن یهر دفتر مقررات ا  انهیسالد یباشد. در موقع تجد   ی بینمره ترت  ی اوراق آن دارا  د یبا  یول   ست یمزبور الزم ن

( قانون  135به عالوه مشمول ماده )  الیکسور آن دو ر  ایحق امضاء از قرار هر صد صفحه  خواهد شد.    تیرعا

 ثبت اسناد است. 

  ده یکش  طانیو ق  یبینمره ترت  یدارا  د یبا  شودی م  می امضاء تسل  یامضاء به متصد   یکه برا  یدفتر  -  12ماده  

در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات   ردهصفحات دفتر را شماستامضاء مکلف   ی باشد و متصد 

که    یرا با مهر سرب   طانیطرف قامضاء و دو   خیتار  د یبه اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با ق  حیآن را با تصر

با تمام حروف نوشته    خ یتار  یاعداد حت   هی منگنه کند. الزم است کل  د ینمای م  ه یمقصود ته  نیا  ی برا  ه یوزارت عدل

 شود.  

در صفحات مخصوصه    خیتار  بیبه ترت  د یمعامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق با  هی کل  -  13ماده  

معمول    یسیاز آنچه که در دفترنو   شیگذاشتن ب  د یسف   یجا  نیکردن و همچنو حک  دنیتراش   -نوشته شود  

الاقل تا ده   ی هر سال ختمدفاتر را از تمام آن   د یسطور نوشتن ممنوع است و تاجر با ن یب ا یو  ه یاست و در حاش 

 سال نگاهدارد. 

  ی در صورت  برند ی خود به کار م   ی امور تجارت  ی که تجار برا  ی دفاتر  ریو سا  6دفاتر مذکور در ماده    -   14ماده  

  ن یا  ریخواهد داشت و غ  تیسند   -   ی تدر امور تجار  -تجار    نیباشد بقانون مرتب شده   نیکه مطابق مقررات ا

 معتبر خواهد بود.   نصاحب آ  ه یصورت فقط بر عل

مجازات را    نیاست. ا  ینقد   یجزا  الیتا ده هزار ر  ستیمستلزم دو  11و ماده    6تخلف از ماده    -   15ماده  

مقررات راجع به    یآن مانع اجرا  یحکم بدهد و اجرا  تواند ی م  العمومیمدعیمحکمه حقوق رأساً و بدون تقاضا

 تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.  

  یدفتر ثبت تجارت -دوم  فصل

که در    یاشخاص  ه یکند کل  سیتأس  یدانسته و دفتر ثبت تجارت  ی مقتض  هیکه وزارت عدل  یدر نقاط -  16ماده  

در مدت مقرر اسم    د یکسبه جزء با  ی استثنابه    یو خارج  یرانیاز اآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم 

محکوم خواهند    الیرتا دو هزار  ست یاز دو  ی نقد   یو اال به جزا   د به ثبت برسانن  ی خود را در دفتر ثبت تجارت

 شد. 

به ثبت برسد   د یکه با ی به موضوعات حیبا تصر هیرا وزارت عدل یمقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارت  -  17ماده  

 خواهد کرد.  نیبه موجب نظامنامه مع
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اسناد و   ه یدر کل   د یبه ثبت است با لف که مک  یهر تاجر ی شدن ثبت تجارت ی شش ماه پس از الزام -  18ماده    

و اال    ده یکه در تحت چه نمره به ثبت رس   د ینما  حیتصر   ران یدر ا  خودی چاپ  ای  یخط   اتیحسابها و نشرصورت

 .  شودی ممحکوم  الیتا دو هزار ر  ستیاز دو ی نقد  ی عالوه بر مجازات مقرر در فوق به جزا

 .شوند ی م   ص یتشخ  ه یفصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدل  ن یکسبه جزء مذکور در ا  -   19ماده  

 یتجارت ی هاشرکت - باب سوم

 و قواعد راجعه به آنها هاشرکت اقسام مختلفه  در - اول فصل

 بر هفت قسمت است: یتجارت  یهاشرکت - 20  ماده

 .ی( شرکت سهام1

 محدود. تی( شرکت با مسئول2

 . ی( شرکت تضامن 3

 .یسهام ری( شرکت مختلط غ4

 .ی( شرکت مختلط سهام5

 . ی( شرکت نسب6

 و مصرف.   د یتول ی ( شرکت تعاون7

 یشرکت سهام  -اول  مبحث

 اتیکل – ۱

شده و    می آن به سهام تقس  هیو سرما  ل یتشک  یامور تجارت  ی است که برا  یشرکت  یشرکت سهام  -  21ماده  

 آنها است. صاحبان سهام محدود به سهام  تیمسئول

( یسهامکلمه )   د یدر اسم شرکت با  -نخواهد شد    د ی از شرکاء ق  کی چینام ه  یدر اسم شرکت سهام  -  22ماده  

 شود.   د یق

 باشد.  اسمی ب ایاست با اسم  کنسهام مم - 23ماده  

مگر آنکه    شودی به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته م  اسمی سهام ب  -   24ماده    

 . د یآی نوع سهام به قبض و اقباض به عمل م نیانقل و انتقال   - خالف آن قانوناً ثابت گردد 
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  ل ی به توسط وک  ایشخصاً    د یدفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم بادر    د یانتقال سهام با اسم با  -  25ماده  

 . د ینماو امضا  قیانتقال را در دفتر شرکت تصد 

  ی است که در ازاء آن به جا  ی سهام  ی نقد   ریسهام غ  -   ی نقد   ر یغ  ایباشد    ی سهام ممکن است نقد   -   26ماده  

 داده شود.   ره یو غ ازنامهیامتکارخانه و  ل یاز قب یگر ید ز یوجه نقد چ

 خواهد بود.   ی ( متساوهی در صورت تجزقطعات سهام )  مت یق نیسهام و همچن متیق  - 27ماده  

قطعات سهام    ایتجاوز نکند سهام    الیهزار ر   ستیاز دو  یسهام  یهاشرکت   هیکه سرما  ی در صورت  -  28ماده  

کمتر از    مباشد سهام و قطعات سها  الیهزار ر  ستی زائد بر دو  هیسرماباشد و هر گاه   الیکمتر از پنجاه ر  د ینبا

 .  نخواهد بود الیصد ر کی

  توان ی( نماسمی ب  ایاعم از بااسم  )   یموقت  قیتصد   ای نشده سهام    لیتشک  یمادام که شرکت سهام  -   29ماده  

داده شده باشد باطل و صادرکنندگان   ی شرکت به کس  لیقبل از تشککه   ی موقت  ق یتصد  ایصادر کرد هر سهم  

که پنجاه درصد    یتا زماناوراق وارد شده است.    لیقب   ن یهستند که به دارندگان ا  یمتضامناً مسئول خسارات

 .  انتشار داد اسمی ب  یموقت قیتصد  ای اسمی سهام ب  توانی نشده نم ه یسهام تأد یاسم متیق

اند سهام خود را نپرداخته   یاسم  مت یکه پنجاه درصد ق  ی اند تا موقعسهام کرده   اعیکه تعهد ابت   یکسان  -   30ماده  

پرداخت    ز ین  هیالمنتقل کرده و منتقل   ی گریبود اگر چه سهام خود را به دآن خواهند   متیق  ه یبق  هی دمسئول تأ 

 . را تعهد کرده باشد  ه یبق

  ی آن بر   متیق  هی بق  هی را کرده است از تأد  یهمس   اعیکه تعهد ابت  ی کس  ز یپنجاه درصد ن  هی بعد از تأد  -   31ماده  

آن    ه ی مسئول تأد  ه یالصورت منتقل  ن یکرده باشد که در ا  ز یآن را تجواساسنامه شرکت   نکه ینخواهد بود مگر ا

 .  است ه یبق

را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد عالوه بر آن وجه به    یسهام  اعیهر کس تعهد ابت  -  32ماده  

 . ( محکوم خواهد شد ر یدر سال و به نسبت مدت تأخ  دوازدهیاز قرار صد )  ه یتأد ریخسارات تأخ

  ی اتخاذ نموده حت  یگری د  ب ینسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترت  تواند ی اساسنامه شرکت م  -   33ماده  

  افته یشده از آن بابت بالعوض تعلق به شرکت    ه یسهام مقدار تأد  متیقه یبق  هی که در صورت عدم تأدمقرر دارد  

  د یوجه تعهد شده با  پرداختت صور  نیدر ا  کنینداشته باشد ل  یحق  چیه  یو تعهدکننده نسبت به سهام تعهد 

شده باشد    یماه منقض  کی مکتوب    نیآخر  خیمطالبه و از تار  د یمکتوب با قبض رس   لهیالاقل سه مرتبه به وس 

در موقع تعهد    د یماده با  نیبه عمل خواهد آمد مفاد ا  د یمکتوب اعالن در جرا  ی به جا  اسمی بدر مورد سهام

 . د ینمال آن را امضاء یشده و متعهد ذ  د یدر دفتر شرکت ق حاًیصر
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 قانون تجارت 

آن    د ینشده است با  ه یآنها کامالً تأد  متیمادام که ق  اسمی خواه در سهام بااسم و خواه در سهام ب  -  34ماده  

شود به عالوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و    د یسهم ق  ی روحاًیکه پرداخته شده صر  متیمقدار از ق

خود    ه یسرما  زان یم  د ینما ی م   منتشرا یصادر    یچاپ  ای  ی که به طور خط  ره یو غ  اتیحسابها و اعالنات و نشرصورت

 .  کند   د یق  حاًیشده است صر ه یا که تأدر ی و آن قسمت

  ل یقانون تشک  ن ی( ا74که مطابق ماده )   ی مجمع عموم  ی به موجب رأ  تواند ی م   ی هر شرکت سهام  -   35ماده  

نوع    نیا  جادیا  یداشته باشد ول  ییایسهام رجحان و مزا  رینسبت به سادهد که   بی شده باشد سهام ممتازه ترت

 کرده باشد. ز یرا تجو یاقدام  نیاساسنامه شرکت چن نکهیسهام مشروط است به ا

 شرکت  لیتشک  - ۲ 

باشد تشک  ی شرکت سهام  -   36ماده   نوشته شده  از    ی کی  شود ی م  لیبه موجب شرکتنامه که در دو نسخه 

شرکت    ی در مرکز اصل  یگر یشرکت و د  ر یمه اظهارنامه مد یاست ضم( مقرر 50که در ماده )   ی به طور   نینسخت

 . ضبط خواهد شد 

 بشود: حیمخصوصاً در آن تصر  ل یاساسنامه باشد که نکات ذ  یدارا  د یشرکت با - 37ماده  

 شرکت. ی( اسم و مرکز اصل1

 ( موضوع شرکت.2 

 شود.  لیتشک  ی نیمدت مع یکه شرکت برا   ی( مدت شرکت در صورت 3 

 سهام.  متیو مقدار ق  تشرک ه ی( مقدار سرما4 

به چه شکل    اسمی سهام بااسم و ب  نکه یا  نیی( عده هر نوع از سهام و تعاسمی ب  ایکه سهام بااسم  ( نوع سهام ) 5 

 باشد. رفتهیاساساً پذ  لیتبد  ن یکه ا یصورتشود در  لیممکن است به هم تبد 

 . شیاداره و تفت یهاأت ی( ه6 

 به صندوق شرکت بسپارند. د یشرکت با ران یرا که مد  ی( عده سهام7 

 .یشور و اخذ رأ قهیصاحبان سهام و طر یو حق رأ ی( مقررات راجع به دعوت مجمع عموم 8

 الزم است.  یمخصوص ت یاکثر ی قطع آن در مجموع عموم ی که برا  ی( مطالب9

ن  آ  میحساب منافع و تقس  یکه برا   یاصول  نیبه آن و همچن  یدگیو رس   انهیحساب سالصورت   بی( طرز ترت10

 شود. تیرعا د یاب

 .  اساسنامه رییتغ ق ی( طر11
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 قانون تجارت 

شرکت تعهد شده    هیتمام سرما  هیمگر بعد از آنکه تأد   شودی محقق نم  یسهام  یهاشرکت  لیتشک  -   38ماده  

  ند ینما  ه یتمام وجه را تأد  د ینباشد تعهدکنندگان با  ال یزائد بر پنجاه رقطعات آن   ا یباشد به عالوه هر گاه سهام  

  50کمتر از    د ینبا  شودیمکه پرداخته   یسهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجه  متیق  لثالاقل ث  د یو اال با

 . باشد  الیر

 .  شود لیتحو د یتعهد شده تماماً با ی نقد  ریکه در ازاء سهام غ  یز یچ - 39ماده  

ثلث    ی واقع  ه ی شرکت و تأد  ه یاز تعهد پرداخت سرما  ینوشته که حاک   م یپس از تنظ  د یبا  ن یمؤسس  -   40ماده  

مفتش    نیشرکت و همچن  یرهایمد   نیمجمع اول   نیا  ند یرا دعوت نما  شرکتی است مجمع عموم  ینقد   هیسرما

 .  کند ی م نی ( مقرر است مع62را که به موجب ماده ) ییها( سریکم)

  د یخود مطالبه نما  یبرا  یخاص  ی ایمزا ایکند    اریاخت  ی نقد   ر یاز تعهدکنندگان سهم غ  ی کیهر گاه    - 41ماده  

مطالبه    یایموجبات مزا  اینموده    ینقد   ریسهم غ  می امر به تقو  شودی مدر جلسه اول که منعقد   یمجمع عموم 

  شود ی شرکت واقع نم  ل یتشکو  د یآی به عمل نم  ایموجبات مزا  ای  میتقو  ی قطع  بیتصو  ردیگی شده را تحت نظر م

در جلسه دوم    نکهیا  یمنعقد خواهد شد و برا  د یکه بر حسب دعوت جد   یمجمع عموم  گریمگر در جلسه د

  نیخصوص طبع و ب نی در ا  یالاقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرت د یشود با ب یتصو ایمزا موجباتای م یتقو

دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و    ت یبه اکثر  د یامذکور ب امور   بیشده باشد تصو   ع یتمام تعهدکنندگان توز

اند را تعهد کرده   ینقد سهام  د یکه خر  ییعدداً نصف کل شرکا  نکه ینخواهد بود مگر ا  یقانون  ی جلسه مجمع عموم

  ی خاص  یایمزا  ایهستند    ینقد   ریسهم غ  یکه دارا یرا دارا باشند کسان  ی نقد   هیحاضر بوده و نصف کل سرما

ندارند آن    یاست حق رأ  یآنها موضوع رأ  یایمزا  ا ی  ینقد   ریکه سهم غ  یاند در موقعکرده خود مطالبه   یبرا

شرکت محسوب نخواهد شد اگر در    هیجزو سرمااست در   یکه موضوع مذاکره و رأ  ی نقد   ر یغ  هیرماقسمت از س 

طور ده مجمع به حاضر نش    ینقد   هی و نصف سرما  ی نصف تعهدکنندگان سهام نقد   یجلسه دوم مجمع عموم

موجبات    ای  ینقد   ریهر گاه سهام غ.  شودی ( رفتار م 45ماده )  ریخواهد گرفت و مطابق قسمت اخ  می موقت تصم

 .  از شرکت خارج شود تواند ی از تعهدکنندگان م کی نشود هر  بیکه مطالبه شده و تصو ییایمزا

و تقلب اقامه    ری تزو  یبعداً نسبت به آنها دعو  نکه یاز ا  ست یمراتب مذکور در ماده فوق مانع ن  ب یتصو  -   42ماده  

 .  شود

مشاعاً و منحصراً متعلق به    ینقد   ریغ  یهاهیمنعقد شود که سرما  یاشخاص  نی هر گاه شرکت ب   -  43ماده  

 .  الزم نخواهد بود ینقد  ریسهام غ م ی( راجع به تقو41ماده ) مذکوره در  باتیترت تیخودشان باشد رعا

نموده    هی شرکت ته  نیشود مؤسس  میتسل  د یثبت اسناد با  ره ی( به دا50اظهارنامه که به موجب ماده )  -  44ماده  

 .  کند  نیسقم آن را مع ایتا مجمع صحت  ند ینمای م م یتقد   یعمومعمجم  نیبا اسناد مربوطه به اول
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را انتخاب    ن یو مفتش  رهایمد   نیو اول  ی اظهار رأ  نیاظهارات مؤسسکه در باب صحت    ی مجمع عموم  -   45ماده  

اگر در مجمع    -شرکت را دارا باشند    هیسهام مرکب شود که الاقل نصف سرماعده صاحبان  کیاز    د ی با  د ینمای م

صورت    نیخواهد بود در ا  یموقت مجمع   ماتیرا دارا باشند حاضر نشدند تصم  هی عده که نصف سرما  یعموم

به    ی ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوال  کیو اگر پس از آنکه الاقل    شودی دعوت م  ید یجد   یمجمع عموم 

شد و مجمع    نتشرمجمع سابق اعالن و م  ی موقت  مات یتصم  ی محل  د یاز جرا  یک ی  لهیهشت روز به وس فاصله

عده حاضر شوند   د یدر مجمع جد   نکه یمشروط بر ا  شودی می مزبوره قطع  ماتینمود تصم  بیآن را تصو  د یجد 

ساله  همه   ند یمنتشر نما  د یکه اعالنات فوق را با  ید ی جرا  - تبصره  شرکت را دارا باشند.    ه یکه الاقل ثلث سرما

 .  و اعالن خواهد شد   نیمع ه یتوسط وزارت عدل

ال اول و  س   ی برا  نیمفتش  کند ی شرکت را انتخاب م  ن یو مفتش  رهایمد   ن یفوق اول  یمجمع عموم   -   46ماده  

پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً   توانیرا م  رهایمد   شوند یمنیمدت چهار سال مع  یمنتها برا  رانیمد 

اساسنامه شرکت غ آنکه  نمود مگر  ا  ر یانتخاب  ول  ن یاز  باشد  حسب مقررات    بر   که ی در صورت  ی مقرر داشته 

 .  از دو سال نخواهد بود ش یآنها ب ی رینباشد مدت مد  ی مجمع عموم  بیآنها موکول به تصو نییاساسنامه تع

  فه ی اند قبول انجام وظانتخاب شده   ی که از طرف مجمع عموم  ی ن یو مفتش  رهایکه مد   ی در صورت  -   47ماده  

 . گرددی م لیتشک خیشرکت از همان تارو   د یمجلس قآنها در صورت  ی قبول ند ینما

 آنها فیشرکت و وظا یرهایمد - ۳ 

شرکاء به سمت   انیموظف که از م  ریغ ایموظف  ندهیچند نفر نما ای کیبه واسطه  یشرکت سهام - 48ماده 

 .  اداره خواهد شد  باشند ی و قابل عزل م شدهن یمع یمدت محدود  یو برا   یریمد 

خود به سمت    انینفر از م  کی  د یشده باشند با  نی مع  یر یکه چند نفر به سمت مد   یدر صورت   -  49ماده  

که اساسنامه شرکت اجازه داده    یدر صورت   توانند ی م  ران یمد   ازک یمزبور و هر    سیی ر  -انتخاب کنند    استیر

شخص خارج به    اعمالتیمسئول   ی کنند ول  ن یخود مع  ی نفر شخص خارج را به جا  کی  گریکد ی  بیباشد با تصو

 .  عهده خود آنها خواهد بود

شرکت وقوع آن را به    ر یمد   د یاز طرف شرکاء ثابت شود با  ه یوجه سرما  ه ی که تعهد و تأد  نیا  ی برا  -  50ماده  

  ی اسام  د یو با د یاعالم نما  رسد ی و به ثبت م  سپاردیشرکت م   یاصلثبت اسناد مرکز   ره یموجب نوشته که به دا

شرکتنامه به نوشته    نیتنسخاز   ی کیو    نامهنسخه از اساس   ک یکه پرداخته شده با    ه ی از سرما  ی شرکاء را با مقدار

 .  د یمزبور منضم نما

 .  در مقابل موکل دارد ل یاست که وک ی تیشرکت در مقابل شرکاء همان مسئول ریمد  ت یمسئول  - 51ماده  

  ن ی تضم  یسهام برا  نیرا که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند ا  یعده سهام  کی  د یبا  رهایمد   -  52ماده  

سهام مذکوره با    - منفرداً بر شرکت وارد شود  ایمشترکاً    رهایمد   یاعمال ادارکه ممکن است از   تاس   یخسارات
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ا معلوم و  قابل انتقال بودن آنه  ریغشود ی آنها زده م  ی که بر رو  یمهر  لهیو به وس   ست یاسم بوده و قابل انتقال ن

 . خواهد ماند  عه ی در صندوق شرکت ود

نم  ی رهایمد   -   53ماده   اجازه مجمع عموم   توانند ی شرکت  معامالت  یبدون  با شرکت    ی در  به حساب    ا یکه 

صورت مخصوص آن را    د یشوند و در صورت اجازه با  میسه  میمستق   ریغای  میبه طور مستق   شودی شرکت م

 . بدهند  ی ساله به مجمع عمومهمه

را مرتب    شرکت و قروض    یی شش ماه به شش ماه خالصه صورت دارا  د یبا  یهر شرکت سهام  رانیمد   -   54ماده  

 .  بدهند  نیکرده به مفتش

منقول    یی که متضمن دارا یحسابقانون صورت  نی( ا9مطابق ماده )   د یبا یهر شرکت سهام رانیمد  -  55ماده 

  ن یحساب و همچنصورت  نیا  - مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند  صورت  نیمنقول و همچن  ریو غ

داده شود که به    نیبه مفتش  یعمومالاقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع   د یحساب نفع و ضرر شرکت با  النیب

 .  مجمع مزبور بدهند 

در مرکز شرکت به صورت حساب    تواند ی هر صاحب سهم م  ینعقاد مجمع عموم از پانزده روز قبل از ا  -   56ماده  

از بصاحبان سهام  یو صورت اسام از  که متضمن خالصه صورت   الن یمراجعه کرده و  حساب شرکت است و 

 .  ردیسواد بگ  نیراپورت مفتش

موضوع خواهد    یاطیاحت  هی سرما  لیتشک  ی خالص شرکت برا  داتیاز عا  ستم یب  کی ساله الاقل  همه   -   57ماده  

 .  است یاریمقدار اخت نیموضوع کردن ا د یشرکت رس  هیعشر سرمابه  یاطیاحت هیکه سرما نیهم -شد 

شرکت مکلفند تمام صاحبان    ران یبرود مد   ان یاز م  کتشر  ه یوارده نصف سرما  یاگر به واسطه ضررها  -   58ماده  

  - شود    یابقاء شرکت مورد شور و رأ  ایانحالل    تا موضوع  ند ینما  دعوتی انعقاد مجمع عموم  یسهام را برا

 .  مجمع در هر حال منتشر خواهد شد  ن یا میتصم

که دعوت    یمجمع  ایرا دعوت نکردند و    یشرکت برخالف ماده فوق مجمع عموم  رانیهر گاه مد   -  59ماده  

.  انحالل شرکت را از محاکم صالحه بخواهد   تواند ی م  ی حق ی گردد هر ذ  منعقد ی نتواند مطابق مقررات قانون  شودی م

 

شرکت    هیخمس سرما  ک یکه مجموع سهام آنها الاقل معادل    یچند نفر از ارباب سهام  ای  ک یهر گاه    -  60ماده  

نموده باشند    حیو منظور خود را در آن تقاضانامه تصر  ند ینما  لعادهافوق   یعمومانعقاد مجمع   یباشد کتباً تقاضا

 .  العاده منعقد شودبه طور فوق یمجمع عموم د یبا
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که    ی راتیقانون و تقص  ن یتخلف از مقررات ا  یاشخاص ثالث برا  ایشرکت در مقابل شرکت    یرهایمد   -  61ماده  

ادار  اعمال  مرتکب شوند   یدر  قواعد عمومشرکت  موقع  باشند ی م  ل مسئو  ی موافق  منافع    ی مخصوصاً در  که 

 نکنند.   یریجلوگ  یمنافع موهوم  میتقس از ای ند ینما م یرا تقس ی موهوم

 آنها فیشرکت و وظا نیمفتش - ۴

مزبور که ممکن است    ن یمفتش  -   کند ی م  ن ی( معسریکمچند مفتش )   ا ی  کی   انهیسال   ی مجمع عموم  -   62ماده    

در باب    نیشرکت و همچن  ی داشت که در موضوع اوضاع عموم  خواهند ت یانتخاب شوند مأمور  زی شرکاء ن  ریاز غ

  نده یسال آ  ی به مجمع عموم  یراپرتکنند ی م  م یتقد   رهایکه مد   ییحسابهاخالصه جمع و خرج( و صورت )   النیب

ا  یماتیتصم  -بدهند   بدون  تصد   نیکه  به  راجع  صورت   النیب  قی راپرت  م  رانیمد   یحسابهاو    شودی اخذ 

چند نفر از    ا ی  کی  اینکرده باشد    نیمذکور را مع  نی مفتش  ی که مجمع عموم  یدر صورت   -نخواهد بود  معتبر 

مرکز    تیمحکمه بدا  سیی ر  ند یدادن راپرت امتناع نمااز  ایاند نتوانند راپرت بدهند  شده   نیکه مع  ینیمفتش

که    ییآنهای جا  به   ا یرا انتخاب و    ن یشرکت مفتش  رانیو پس از احضار مد   ی حقیهر ذ   ی شرکت به تقاضا  یاصل

 . کند ی م  نیمع ی د یجد  نیاند مفتشامتناع کرده  ایاند نتوانسته 

  نیمع  یانعقاد مجمع عموم   ی که به موجب اساسنامه شرکت برا  یخ یدر ظرف سه ماه قبل از تار  -   63ماده  

توانند در  ی م  ن یمفتش  ند یبنما  ی قاتی آن تحق  اتیمراجعه نموده و از عملبه دفاتر شرکت   توانند ی م   ن یاست مفتش

 . ند یرا دعوت نما یدارد مجمع عموم ی که ضرورت فور ی مواقع

وکالء و اثرات آن در   تی و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئول  نیمفتش ت یحدود مسئول -  64ماده 

 است. ن یقانوناً مع ن یمقابل موکل

 ماده شرکت  یمجمع عموم - ۵ 

است منعقد    ن یکه به موجب اساسنامه مع  ی در موقع  دفعه   ک ی  ی الاقل سال  د یشرکت با  ی مجمع عموم  -   65 

 .  شود

.  داشت  د ی( باتیمالک  ا یبه عنوان وکالت  حق ورود در مجمع چند سهم )   ی برا  کند ی م  ن یاساسنامه مع  -   66ماده  

 

.  گردد ی م  نیاز شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه مع کی که هر   ییعده آرا - 67ماده 

 

  ی رأ  ثیو صاحبان سهام ممتازه از ح  یاز صاحبان سهام معمول  چکدامیه  یدر جلسات مجمع عموم  -  68ماده  

 . مقرر کرده باشد  گریشرکت طور داساسنامه  نکه یندارند مگر ا یتفاوت 
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  ست ین  ی کاف  ی در مجمع عموم  ی رأ  ا یحضور    یاز آنها برا  ک یکه عده سهام هر    یدارندگان سهام  -   69ماده  

متفق شده    گریکد یباشد با    ی کاف  یداشتن حق حضور و رأ  یبرابه اندازه که مجمع عده سهام آنها   توانند ی م

 . ند ینما  نیدر مجمع مذکور مع ی حضور و رأ  ی خود برا ان ینفر را از م کی

  ی که برا  ی( و در مجامع 41مطابق ماده )  ایالشرکه و مزابه سهم   یدگ یرس   یکه برا  یدر مجامع عموم  -  70ماده  

صاحبان    هیکل  شودی ( منعقد م45مطابق ماده )  نیاظهارات مؤسس  قیتصد و  نی و مفتش  رهایمد   نیلاو  نییتع

 .  حضور به هم رسانند  توانند ی که دارند م یسهام قطع نظر از عده سهام

عده صاحبان    کیمرکب از    د ی( با74و    45و    41شرکت جز در موارد مذکور در مواد )  ی مجمع عموم  -   71ماده  

حد نصاب حاصل نشد مجمع   نیرا دارا باشند و اگر در دفعه اول ا  شرکتهیباشد که الاقل ثلث سرما  یسهام

خواهد بود ولو   ی مجمع قطع نیامات یو تصم لیمقرر در اساسنامه شرکت تشک ط ی مطابق شرا  ید یجد  یعموم

 .  حد نصاب فوق حاصل نشود نکهیا

 .  آراء خواهد بود تیبه اکثر یمجمع عموم ماتیتصم  - 72ماده  

که    د ینما  ی میاز سهام تصم  یشرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوص   یکه مجمع عموم   یدر موارد   -   73ماده  

عد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه  نخواهد بود مگر ب  یقطعم یدر حقوق آنها بدهد آن تصم  ی رییتغ

جلسه الاقل    نیحاضر  د یباباشد  آراء جلسه خاص مذکور معتبر   نکه یا  یو برا   ند ینما  بیرا تصو  م یآن تصم  یخاص

 .  باشد که موضوع مذاکره است یمجموع سهام  ه یاز نصف سرما شیصاحب ب

هر نوع   ایانحالل شرکت قبل از موعد مقرر   یبرا  ایامتداد مدت شرکت  ی که برا ی در مجامع عموم -  74ماده 

شرکت را دارا    ه یسرما  بع از سه ر  ش یعده از صاحبان سهام که ب  د یبا  شودی ملیدر اساسنامه تشک  ی گرید  رییتغ

شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن   هی عده که سه ربع سرما  یاگر در مجمع عموم باشند حاضر گردند.  

به    ی ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوال  کیالاقل  نکه یدعوت کرد مشروط بر ا  ی د یجد   یاست مجمع عموم

جلسه  ( دستور شودی م ن یمع  ه یاز طرف وزارت عدل  انه یسالکه  محل )   د یاز جرا  یک ی  له یفاصله هشت روز به وس 

شرکت    ه ی است که صاحبان الاقل نصف سرما  یقانون  یوقت   د یجد   ی جمع عموممآن اعالن گردد.    جه یقبل و نت

دعوت    ی گرید  یفوق مجمع عموم  فاتیتشرتیحد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعا  ن یحاضر باشند اگر ا

مجمع  از سه   کی خواهد داشت در هر    م یشرکت حق تصم  هی الاقل ثلث سرما  بانمجمع با حضور صاح  نینمود ا

صاحبان سهام قطع نظر از    هی مجامع کل  نیدر ا.  شودی دو ثلث آراء حاضر گرفته م  تیبه اکثر  ماتیفوق تصم

داشته  مقرر   ن یاساسنامه برخالف ا  نکهیدارند ولو ا  یرأ   کی سهم    ک یعده سهام خود حق حضور و به نسبت هر  

  ی ت یاکثر  چیسهام با هبر تعهدات صاحبان  بدهد.    ریی تغ  تواند ی شرکت را نم  تیتابع  ی مجمع عموم  چیه.  باشد 

 .  افزود توانینم
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از    کیاسم و محل اقامت و عده سهام هر    ی خواهد بود حاو  یورقه حاضر و غائب ی در مجمع عموم  -   75ماده 

ارائه    د یتقاضا نما  یشرکت حفظ و به هر کس  رکز مجمع در م  سه ییر  أتیهقیشرکاء ورقه مزبور پس از تصد 

 .شودی م

 ماده سهام  لیدر تبد - ۶

  د یبا  د ینما  لیخود را به سهام بااسم تبد   اسمیهر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام ب  -   76

در ظرف    تاکه کمتر از شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد    یکرده و مهلتموضوع منتشر   ن یدر ا  یاعالن

 . ند ینما لیتبد  د یمهلت مزبور سهام خود را به سهام جد 

شرکت    ی مرکز اصل  راالنتشاریکث  د یاز جرا  یکیو در    ه یعدل  ی در مجله رسم  د یاعالن مذکور در فوق با  -   77ماده  

  ی ک یدر    د یشرکت در خارج از تهران باشد با  یکه مرکز اصل یشود در صورتدو دفعه و به فاصله ده روز منتشر

  ز ین شودی م  نیاعالنات مع ل یقب نیاانتشار یا بر هیساله از طرف وزارت عدلتهران که همه  ه یومی یهااز روزنامه 

 .  خواهد بود یانتشار اعالن در مجله رسم نیاول خیابتداء مهلت از تارمنتشر گردد.  

نکند    ل یتبد   د ی( به سهام جد 76که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده )  یهر صاحب سهم  -   78ماده  

نشده    لیرا که در ازاء سهام تبد   ی د یشرکت حق خواهد داشت سهام جد و   د ینما  ل یتبد   ی تقاضا  تواند ی نم  گرید

 .  بفروشد  دهیمزا قیبه طر گریبه اشخاص د  باشد ی موجود م

  ی مل  کدر بان  ایشرکت    ی در مرکز اصل  شودی مذکور در فوق فروخته م  ق یکه به طر  یسهام  مت یق  -   79ماده  

فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود   خیدر ظرف ده سال از تارگذاشته خواهد شد و هر گاه   عهیود  رانیا

به حق او مرور زمان حاصل  نسبت   د یفوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننما  قی را که به طر  ی را نداده و وجه

  میتسل  تداریات صالحآن را به مقام   استشرکت مکلف    ریشده و وجه مزبور در حکم اموال بالصاحب بوده و مد 

 .  سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد  هیعمل نکند به تأد  ف یتکل نیشرکت که به ا ریمد هر  - د ینما

مراتب را به    د یبا  د ینما  لیتبد   اسمی که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام ب   یدر صورت  -  80ماده  

کمتر از دو    د یو نبا  شودی م  ن یکه مع  ی و اگر در ظرف مهلت  د ینما  اعالنمرتبه   کی که فوقاً مقرر است    ی قیطر

  ی که در دست آنها باق  یبااسمنکنند سهام   لیتبد   اسمی ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را به سهام ب

 .  خواهد بود عهیشرکت به اسم آنها ود ی در مرکز اصل د یباطل و سهام جد  ماند ی م

به سهام کند در    لیرا که به اشخاص داده تبد   یموقت  یهاق یخواهد تصد که شرکت ب  عدر هر موق   -   81ماده  

با    یموقت  قی( و در مورد تصد 79( و )78( و )77( و )76مقررات مواد )مطابق   اسمی ب  یموقت  ی قهایمورد تصد 

 ( رفتار خواهد شد. 80اسم مطابق ماده )
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 آن   مات یبطالن اعمال و تصم ایبطالن شرکت و  - ۷

  -   45 -  44  -   41 -  39  -   38 -  37  -   36  -  29  - 28از مواد    یکیکه مقررات    یهر شرکت سهام  -   82  ماده

 توانند ی شرکاء نم  کنی باشد از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود ل  نکردهتیقانون را رعا  ن یا  50  -  47  -  46

 .  ند یبطالن استناد نما نی در مقابل اشخاص خارج به ا

آن حکم    ماتیاعمال و تصم  ایکه موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطالن شرکت    مورد در هر    -  83ماده  

حدوث سبب بطالن    نیکه در ح  یی رهایو مد   نیمفتش  ن یهستند و همچنبطالن   نی که مسئول ا  ی نیکند مؤسس

  ن ی از ا  که خواهند بود    یخساراتاند متضامناً مسئول نکرده   فه ی بالفاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظ  ای

متوجه شود    یی ممکن است به شرکا  ت یمسئول  نیهم  شودی متوجه م  ی بطالن به صاحبان سهام و اشخاص ثالث

 . باشد  دهینرس  قیند به تصد اکه مطالبه کرده  یی ایمزا اینشده  بیو تصو  می آنها تقو ی نقد  ریغکه سهم

شرکت موجبات   یو قراردادها اتیعمل ل ابطا یبرا ای ابطال شرکت  ی برا ی هر گاه قبل از اقامه دعو - 84ماده  

 . نخواهد شد   رفتهیمحکمه پذ ابطال در  یبطالن مرتفع شود دعوا 

که با    یشده و اشخاص خارج از جهت معامالت  یسال منقض  کیرفع موجبات بطالن    خیاگر از تار  -   85ماده  

مزبور از آنها    یدعو  گری دخسارت نکرده باشند    یموجب بطالن بوده دعواکه   یشده است به استناد امور  شانیا

 .  شودی نم رفتهیپذ 

رفع موجبات بطالن منعقد شود و دعوت    ی برا  یمخصوص  ی هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عموم  -   86ماده  

دعوت مجمع در محکمه    خیبطالن از تار  یاساسنامه به عمل آمده باشد دعواانعقاد مجمع موافق  ی برا  زیاعضاء ن

 .  د ینکه مجمع مزبور موجبات بطالن را رفع ننماینخواهد شد مگر ا رفتهیپذ 

بطالن و خسارت نشده    ی حدوث سبب بطالن شرکت ده سال گذشته و اقامه دعو  خیهر گاه از تار  -   87ماده  

 . شد  نخواهد رفته یمذکور پذ  ی دعو گریباشد د

صورت    ب یرتبدون ت  م یتقس  نکه ی مگر ا  ستیشده ممکن ن  م یشرکاء تقس  نیکه ب  ی استرداد منافع   -   88ماده  

فقط تا پنج سال اقامه    ز یصورت ن  ن یمزبور به عمل آمده باشد در احاصل از صورت   جه یمخالف نت   ا ی  ییدارا

 منافع است.   م ینمود. مبدأ مرور زمان روز تقس توانی استرداد م یدعو

  ییمقررات جزا -۸

  38  -   37  -   36  -   29 -  28از مواد   ی کیرا که در مورد آن   یقطعات سهام شرکت  ایهر کس سهام    - 89ماده 

عالوه بر خسارات   ینقد  ی جزا ال یده هزار ر ی به پانصد ال د یصادر نمانشده تیقانون رعا  نیا 50و  44  -  39 -

است    یقانون مجازات عموم 238که عمل مشمول ماده    یافراد محکوم خواهد شد. در موارد   ایوارده به شرکت  

 .  شودی محکوم م ز یمرتکب به مجازات مقرر در آن ماده ن
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قطعات سهام    ایمقرر است که برخالف واقع خود را صاحب سهام    زین  یحکم فوق درباره اشخاص  -  90ماده  

به طور    نکهیا  یرا برا  یسهام  ایو    ند یشرکت نما  یدر دادن رأ   ایشوند  وارد   یمداد کرده و در مجمع عمومقل

تا شش   کیبه    توانی را م  متخلفی نقد   یزاماده عالوه بر ج  نیبدهند. در مورد ا  یگر یتقلب استعمال شود به د

 .  محکوم نمود زی ن یبی ماه حبس تأد

  39و    38  -  29  -   28از مواد    یکیرا که در مورد آنها مقررات    یقطعات سهام  ایهر کس سهام    -   91ماده  

نموده    نآنها را اعال  متیق  ایشرکت در معامله داشته و    ایمعامله کرده  قانون   تینشده با علم به عدم رعا  تیرعا

ماده مانع نخواهد بود که اگر    نیمقررات امحکوم خواهد شد.    ینقد   یجزا  الیده هزار ر   یباشد به پانصد ال

ماده   مشمول  عموم  238عمل  مجازات  ن  ی قانون  ماده  آن  در  مذکور  حبس  مجازات  به  مرتکب    ز یباشد 

 .  شودمحکوم 

 : شوند ی کالهبردار محسوب م لی اشخاص ذ - 92ماده  

  ه ی تأد  اید و  وقوع تعه  ایسهام شده    مت یق  ه یتأد  ایسهام    اع یوقوع تعهد ابت  یمدع  قتی هر کس برخالف حق  -  1 

  ه ی تأد ا یسهام  د یرا وادار به تعهد خر  یگر ید لیوسا  ن یکند که به ا منتشر یاتیجعل ا یندارد اعالم  ت یرا که واقع

 نشده باشد. ای مذکور مؤثر شده  اتیعمل نکهیاعم از ا د یسهام نما متیق

  ی را برخالف واقع به عنوان  یسهام اسم اشخاص  متیپرداخت ق  ایجلب تعهد    یهر کس به طور تقلب برا  -  2 

 .د یجزء شرکت قلمداد نما نیاز عناو

صاحبان    نیرا ب  یمزور منافع موهوم  ییبه استناد صورت دارا  ای  ییکه با نبودن صورت دارا  ییرهایمد   -  3 

 نموده باشند.  میسهام تقس

 شرکت   ل در انحال - ۹ 

 :شودی منحل م  لیدر موارد ذ یشرکت سهام -  93ماده   

 ممکن شده باشد. ریانجام آن غ ایشده بود انجام داده  ل یآن تشک ی را که برا یکه شرکت مقصود   یوقت -  1

 شده باشد. ی و مدت منقض  لیتشک  ینیمدت مع ی که شرکت برا ی وقت  -  2 

 که شرکت ورشکست شود.   ی در صورت  -  3 

 .  یمجمع عموم م یمدر صورت تص -  4



 

18 

 

 قانون تجارت 

 محدود   تیشرکت با مسئول  -مبحث دوم 

شده و    لیتشک  یامور تجارت  ی چند نفر برا  ایدو    نیاست که ب   یمحدود شرکت  تی شرکت با مسئول  -  94ماده  

خود    هی سرما  زانیفقط تا م  - شده باشد    می قطعات سهام تقس  ایسهام  به   هیسرما  نکه یاز شرکاء بدون ا  کیهر  

 . و تعهدات شرکت است ضدر شرکت مسئول قرو 

شود و اال آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث   د یمحدود( ق تیبا مسئولعبارت ) د ی در اسم شرکت با - 95ماده 

از شرکاء باشد   کی  چیمتضمن اسم ه  د یاسم شرکت نبامقررات آن خواهد بود.  محسوب و تابع   یشرکت تضامن

  ی شرکت تضامنضامن در   ک یاشخاص ثالث حکم شر  قابلشده در م  د یر اسم شرکت قکه اسم او د  یکیو اال شر

 .  را خواهد داشت

  ر یالشرکه غو سهم   ه یتأد  ی نقد   ه یکه تمام سرما  شودی م   لیتشک  یمحدود وقت   تی شرکت با مسئول  -   96ماده  

 .  شده باشد  می و تسل  می تقو زی ن ینقد 

  م یتقو  زانیهر کدام به چه م  یر نقد یغ  یهاالشرکه شده باشد که سهم  د یصراحتاً ق  د یدر شرکتنامه با  -   97ماده  

 . شده است

شده در    ن یمع  ی نقد   ریغ  یهاالشرکه سهم   ی شرکت برا  ل یتشک  ن یکه در ح  یمتی شرکاء نسبت به ق  -   98ماده  

 .  دارند ی تضامن تی مقابل اشخاص ثالث مسئول

 . شرکت است لیتشک خ یاز مقررات فوق ده سال از تار یناش   یمرور زمان دعاو   - 99ماده  

شده باشد باطل و از درجه    ل یتشک  97و    96محدود که برخالف مواد    تیهر شرکت با مسئول  -   100ماده  

 .  بطالن ندارند  ن یاشخاص ثالث حق استناد به اشرکاء در مقابل  کنیاعتبار ساقط است ل

که بطالن مستند به عمل آنها    ییحکم بطالن شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکااگر    -   101ماده  

بالفاصله پس از آن سر کار بوده و انجام    ایسبب بطالن    حدوثن یکه در ح  ییرهاینظار و مد   أت یاست و ه

متضامناً مسئول    بطالنن یاز ا  ه یو اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناش   گریاند در مقابل شرکاء دنکرده   فهیوظ

 .  حدوث موجب بطالن است خ یمدت مرور زمان ده سال از تارخواهند بود.  

  ره یو غ  اسمیب  ایقابل انتقال اعم از بااسم    یبه شکل اوراق تجارت  تواند یالشرکه شرکاء نمسهم   -  102ماده  

متعلق    ه یعده از شرکاء که الاقل سه ربع سرما  تینمود مگر با رضا  ریغمنتقل به   انتوی الشرکه را نم. سهم د یدرآ

 .  داشته باشند  زین  ی عدد ت یبه آنها بوده و اکثر

 .  یالشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمانتقال سهم -  103ماده  

شرکاء   نیموظف که از ب ر یغ ایموظف  ر یچند نفر مد  ای ک ی له یمحدود به وس  تی شرکت با مسئول -   104ماده 

 .  گرددی اداره م شوند ی م ن یمع ینامحدود ایمدت محدود   یاز خارج برا ای
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  نکه یو اداره شرکت خواهند داشت مگر ا  یندگینما  ی ارات الزمه را برایاخت  ه یشرکت کل  ران یمد   -   105ماده  

که در اساسنامه    رانیمد   ارات یباشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختمقرر شده   ب یترت  نیا  ر یدر اساسنامه غ

 . است کنی لمبه آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان  حیتصر

  ن یا  یاگر در دفعه اول   - اتخاذ شود    هی الاقل نصف سرما  تیبه اکثر   د یبا  تراجعه به شرک  ماتیتصم  -  106ماده  

شرکاء    ی عدد  تیبه اکثر  ماتیصورت تصم  ن یمجدداً دعوت شوند در اتمام شرکاء   د یحاصل نشد با  تیاکثر

برخالف مراتب    ی بیترت  تواند یمنباشد. اساسنامه شرکت   ه ینصف سرما  ی مزبور دارا  ت یاگر چه اکثر  شودی اتخاذ م 

 .  فوق مقرر دارد

اساسنامه    نکه یخواهد بود مگر ا  یرأ  یکه در شرکت دارد دارا  یاز شرکاء به نسبت سهم  کیهر    -   107ماده  

 . مقرر داشته باشد  ی گرید  بیبه ترت

  ی نفع و ضرر مقررات خاص   م یاگر در اساسنامه راجع به تقس  - شرکاء تابع اساسنامه است    نیروابط ب  -   108ماده  

 .  به عمل خواهد آمد  شرکاءهیبه نسبت سرما زبور م  مینباشد تقس

نظار    أتیه  یدارا  د یاز دوازده نفر باشد با  ش یمحدود که عده شرکاء آن ب  تیهر شرکت با مسئول  -  109ماده 

بالفاصله بعد از    د ینظار با  أتیهدهد.    ل یشرکاء را تشک  ی مجمع عموممرتبه   ک ی  یمزبور الاقل سال  أت یبوده و ه

نظار    أتیهشده است.    تیرعا  97  و  96حاصل کند که دستور مواد    نانیکرده و اطم  قی انتخاب شدن تحق

  170و    168  -   167  -  165مقررات مواد    د یالعاده دعوت نمافوق   ی انعقاد مجمع عموم  ی شرکاء را برا  تواند ی م

 . خواهد شد  تیرعا  زین محدود تیبا مسئول  یهاشرکت در مورد 

 دهند مگر به اتفاق آراء. ر ییشرکت را تغ ت یعتب توانند ی شرکاء نم -  110ماده  

  ز یرا ن  ه ی شرکاء که الاقل سه ربع سرما  ی عدد  تیبه اکثر  د یراجع به اساسنامه با  ی گرید رییهر تغ  -   111ماده  

 .  مقرر شده باشد  یگرید ت یاساسنامه اکثردر   نکهی مگر ا د یدارا باشند به عمل آ

 .  کند  ود الشرکه خسهم اد یرا مجبور به ازد ی کیشر تواند ی شرکاء نم تیمورد اکثر چیدر ه -  112ماده  

  ز یمحدود ن  تیبا مسئول  یهاشرکت در    یاطیاحت  هیسرما  لیقانون راجع به تشک  نی ا  78مفاد ماده    -   113ماده  

 .  است هیالرعاالزم

ماده    3  -   2  -   1الف( در مورد فقرات  :  شودی منحل م   ل یمحدود در موارد ذ  تیشرکت با مسئول   -   114ماده  

  ی شرکت باشد. ج( در صورت  هی از نصف سرما  شیب  هاآن   الشرکهم عده از شرکاء که سه  می. ب( در صورت تصم93

انحالل کرده و محکمه   ی از شرکاء تقاضا ی کیرفته و  ن یشرکت از ب ه یوارده نصف سرما ی که به واسطه ضررها

پرداخته    رد یگی را که در صورت انحالل به او تعلق م  یشرکاء حاضر نباشند سهم  ریو سا  ده یداو را موجه   لیدال

 .  شده باشد  ینیبشی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پ ی کید( در مورد فوت از شرکت خارج کنند.   او او ر
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 : شوند ی کالهبردار محسوب م  لیاشخاص ذ -  115ماده  

  ر یالشرکه غسهم  میو تسل  م یو تقو  یالشرکه نقد که برخالف واقع پرداخت تمام سهم  یرانید و م  نیالف( مؤسس  

 ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. یبراد یکه با  یادرا در اوراق و اسن ینقد 

 کرده باشند. می آن تقو ی واقع  متیاز ق شیرا ب ی نقد  ر یالشرکه غمتقلبانه سهم  له یکه به وس  یب( کسان 

  م یشرکاء تقس  ن یرا ب  یمزور منافع موهوم   یی با استناد صورت دارا  ا ی  ییکه با نبودن صورت دارا  ی رانیج( مد  

 کنند.  

 ی شرکت تضامن -مبحث سوم 

چند نفر    ایدو    ن یب  یامور تجارت   ی برا   ی است که در تحت اسم مخصوص  ی شرکت  ی شرکت تضامن  -   116ماده    

از شرکاء    ک ینباشد هر    ی تمام قروض کاف  ه ی تأد  یشرکت برا   یی اگر دارا:شودی م  لیتشک  ی تضامن  ت یبا مسئول

داده شده باشد در    بی ترت  ن یا  خالف شرکاء بر  نیکه ب  ی هر قرارمسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.  

 .  خواهد بود کنیلممقابل اشخاص ثالث کان 

در  نفر شرکاء ذکر شود.    ک ی( و الاقل اسم  یشرکت تضامنعبارت )   د یبا  یت تضامندر اسم شرک  -  117ماده  

  هکه ذکر شد   ییشرکا  ای  ک یبعد از اسم شر  د یتمام شرکاء نباشد با  یکه اسم شرکت مشتمل بر اسام  یصورت

 .  شود د یبرادران( قو)  ایو شرکاء( )   لیاز قب یاست عبارت

  ز ین  ی نقد   ر یالشرکه غو سهم   ه ی تأد  ی نقد   ه ی که تمام سرما  شودی م   ل یتشک  ی وقت  ی شرکت تضامن  -   118ماده  

 .  شده باشد  می و تسل م یتقو

شرکتنامه    که مگر آن  شودی م  میشرکاء تقس  نیالشرکه بمنافع به نسبت سهم   یدر شرکت تضامن  -   119ماده  

 .  را مقرر داشته باشد  ب یترت  نیاز ا ریغ

با  یدر شرکت تضامن  -   120ماده   از م  ک یالاقل    د یشرکاء    ن ی مع  ی ر یاز خارج به سمت مد   ا یخود    ان ینفر 

 . ند ینما

 .  مقرر شده 51همان است که در ماده  یشرکت تضامن  ران یمد  ای ریمد   ت یحدود مسئول -  121ماده  

الشرکه مزبور  سهم  د یباشد با  ینقد   ریچند نفر غ  ای  کی الشرکه  اگر سهم   یتضامن  یهاشرکت در    -   122ماده  

 .  شود میتمام شرکاء تقو  یقبالً به تراض

  ت یمنتقل کند مگر به رضا  ی گریسهم خود را به د  تواند ی از شرکاء نم  ک ی  چ یه  یدر شرکت تضامن   -   123ماده  

 .  تمام شرکاء
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و پس از    د یاز خود شرکت به عمل آ  د یمطالبه قروض آن با  نشدهمنحل    یمادام که شرکت تضامن  -  124ماده  

به تمام آنها    ا یاز شرکاء که بخواهند و    ک یمطالبات خود به هر   وصولی برا  توانند ی انحالل طلبکاران شرکت م

سهم او در    زانیشرکت از مقروض   زانی م  نکهیبه استناد ا  تواند ی از شرکاء نم  کی  چی رجوع کنند و در هر حال ه

از آنها    کیهر    تیشرکاء مسئول  نیقروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط ب  هی داز تأ  د ینمای تجاوز م  رکتش 

تأد  به نسبت سرماقروض   ه یدر  بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورت   ه یشرکت  در    ی خواهد  که 

 .  اتخاذ نشده باشد  یگر ید ب یشرکتنامه ترت

شرکاء   ریداخل شود متضامناً با سا  یموجود  یضامن در شرکت تضامن  کیهر کس به عنوان شر  -  125ماده  

داده شده   ی رییدر اسم شرکت تغ نکه یشرکت قبل از ورود او داشته اعم از اهم خواهد بود که   یمسئول قروض 

 کنیلم داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان   ب یترت  نیشرکاء برخالف ا نی که ب  یهر قرار نشده باشد.   ای

 .  وداهد بخو

از    ک ی  چ ینشده ه  ه یآن تأد  یی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارا  یهر گاه شرکت تضامن  -   126ماده  

  ت ی پرداخت قروض آن کفا  یشرکت برا  یی نخواهد داشت اگر دارا  یی دارادر آن   یشرکاء حق   ی طلبکاران شخص

  ن ی در ا  یمطالبه کنند ول   ضامنفرد فرد شرکاء   ایطلب خود را از تمام    ه ینکند طلبکاران شرکت حق دارند بق

 .  شرکاء حق تقدم نخواهند داشت یمورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخص

شرکت    یی دارا  نکه یحکم داد مشروط به ا  توانی م  زی بعد از انحالل ن  یشرکت تضامن   یبه ورشکستگ   -  127ماده  

 .  نشده باشد  م یتقس

از شرکاء مالزمه    یبعض  یشرکاء و ورشکستگ   یگ با ورشکست  یشرکت مالزمه قانون  یورشکستگ   -  128ماده  

 .  شرکت ندارد یبا ورشکستگ  یقانون

  ی وصول کنند ول  ای  نی شرکت تأم  ییشرکاء حق ندارند طلب خود را از دارا  یطلبکاران شخص   -  129ماده  

که در صورت انحالل شرکت ممکن است به    یسهم ایمنافع شرکت  خود از   ونیمد   هینسبت به سهم  توانند ی م

  ی شرکاء در صورت  یطلبکاران شخصباشد به عمل آورند.   ی که مقتض یهر اقدام قانون  ردی مزبور تعلق گ  ونیمد 

از منافع شرکت    ونیخود وصول کنند و سهم مد   ونیمد   ی شخص  یی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارا

م  ه ی تأد  یبرای کاف نباشد  آنها  نما  توانند ی طلب  تقاضا  را  ا  عما)   ند یانحالل شرکت  برا  نکه ی از  مدت    ی شرکت 

اظهارنامه    له یالاقل شش ماه قبل قصد خود را به وس   نکه یبر اشده باشد( مشروط   ل یمحدود تشک  ر یغ  ا یمحدود  

  یی که حکم نها  مادامتوانند ی از شرکاء م  ی بعض ا یصورت شرکت  ن یباشند در ا دهیبه اطالع شرکت رسان یرسم

  ق یآنان به طر  تیبا جلب رضا  ایدر شرکت    ون یمد   یی تا حد دارا  مزبور   ن یطلب دائن  ه یانحالل صادر نشده با تأد

 .  کنند  یر ی شرکت جلوگاز انحالل  گرید
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از شرکاء داشته باشد استناد به    یکیکه ممکن است از    یدر مقابل طلب  تواند ی شرکت م  ونینه مد   -  130ماده  

او به شرکت داشته باشد به تهاتر    رکه ممکن است طلبکا  یمقابل قرض در   تواند ی م   کیتهاتر کند نه خود شر

پس از انحالل شرکت طلب او  از شرکاء بوده و  یکیبه   ونیکه طلبکار شرکت و مد  یمعذالک کس د یاستناد نما

 .  تناد به تهاتر خواهد داشتالوصول مانده در مقابل آن شرکت حق اس 

از   ی کی ی طلبکاران شخص از  ی کیکه   ی در صورت نیاز شرکاء و همچن  ی کی یدر صورت ورشکستگ  -  131ماده 

  ییرا از دارا  ک یآن شر  یسهم  توانند ی شرکاء م  ریشرکت را تقاضا کرده ساانحالل   129شرکاء به موجب ماده  

 .  کرده و او را از شرکت خارج کنند   هی شرکت نقداً تأد

هر نوع    ه ی أدکمبود جبران نشده ت  نیالشرکه کم شود مادام که اوارده سهم  یضررها  جه یاگر در نت  -   132ماده  

 . منفعت به شرکاء ممنوع است 

  ی که به علت ضررها  هی سرما  ل یبه تکم  تواند ی از شرکاء را شرکت نم  ک ی  چ یجز در مورد فوق ه  -  133ماده  

از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت   ش یب د یمجبور نمااو را ا یرده کم شده است ملزم کرده و وا

 .  دهد  هیسرما

به حساب شخص    ایخود    یبه حساب شخصشرکاء )   ریسا  تیبدون رضا  تواند ینم   یکیچ شریه  -   134ماده  

محدود در شرکت    تیبا مسئول  کیشر  ایضامن    کیبه عنوان شر  اینموده و  از نوع تجارت شرکت  یثالث( تجارت 

 .  آن تجارت را دارد داخل شود ر یکه نظ  یگرید

صورت    نیمبدل گردد در ا  یشرکاء به شرکت سهام  امتم  بیبا تصو  تواند ی م  یهر شرکت تضامن  -  135ماده  

 . است یحتم یسهامتمام مقررات راجعه به شرکت  تیرعا

. ب( در  93ماده    3  -  2  -   1الف( در مورد فقرات  :  شودی منحل م  لیدر موارد ذ  ی شرکت تضامن  -  136ماده  

  د یرا از محکمه تقاضا نما  شرکتانحالل  ی از شرکاء به دالئل یکیکه   ی تمام شرکاء: ج( در صورت ی صورت تراض

از شرکاء مطابق ماده    ی کید( در صورت فسخ  موجه دانسته و حکم به انحالل بدهد.  و محکمه آن دالئل را  

از شرکاء    یک ی  تیمحجور  ا یو( در صورت فوت  .  138از شرکاء مطابق ماده    ی کی  ی. ه( در صورت ورشکستگ 137

شرکاء    ای  ک ی)ج( هر گاه دالئل انحالل منحصراً مربوط به شر  بند در مورد    -تبصره  .  140و    139مطابق مواد  

را    نیمع  یشرکا  ای  کی حکم اخراج آن شر  انحاللیشرکاء به جا   ریسا  یبه تقاضا  تواند ی باشد محکمه م   ینیمع

 . بدهد 

از قصد    یحق از شرکاء سلب نشده و ناش   نیممکن است که در اساسنامه ا  یفسخ شرکت در صورت  -   137ماده  

سال    د یاگر موافق اساسنامه باماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعالم شود.    ششد یفسخ با  یتقاضا  - نباشد    ررااض

 .  د یآیبه عمل م  انهیشود فسخ در موقع ختم محاسبه سال یدگیبه سال به حساب شرکت رس 
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  ی کتباً تقاضا  هیتصف   ریکه مد   ردیگی صورت م  یاز شرکاء انحالل وقت  یکی  یدر مورد ورشکستگ   -   138ماده  

انحالل منصرف    یرا از تقاضا  ه ی تصف  ر یشش ماه گذشته و شرکت مد   مزبور یانحالل شرکت را نموده و از تقاضا

 . نکرده باشد 

خواهد    یمقام متوف شرکاء و قائم  ریسا  تیاز شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضا  یکی در صورت فوت    -  139ماده  

فوت    خیماه از تار  کیدر مدت    د یبا  ی مقام متوفنموده باشند قائم  م یصمتشرکاء به بقاء شرکت  ریاگر سا  - بود  

خود    تیرضا  یمقام متوفقائم   کهی در صورت   د یخود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعالم نما  تیعدم رضا  ای  تیرضا

در صورت اعالم    یخواهد بود ول  ک ینفع و ضرر شررا اعالم نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از  

سکوت نخواهد بود.   می بوده و نسبت به ضرر آن مدت سه ک یدر منافع حاصله در مدت مذکور شر تیرضاعدم

 .  است تیماه در حکم اعالم رضا ک ی ی تا انقضا

 از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.   یکی تی در مورد محجور -  140ماده  

  یسهام ریدر شرکت مختلط غ -مبحث چهارم 

  ک ی نیب ی در تحت اسم مخصوص  یامور تجارت یاست که برا یشرکت یسهام ریشرکت مختلط غ  - 141ماده 

نفر شر  ای انتشار سهام تشک  تیبا مسئول  ک ینفر شرچند   ای  کیضامن و    کیچند  .  شودی م  لیمحدود بدون 

  ت ی ئولبا مس  کی شر  -شود    دایشرکت پ  یی است که ممکن است عالوه بر دارا  یقروض  ه یضامن مسئول کل   کیشر

در  بگذارد.    یستیبا  ایاست که در شرکت گذارده و    ه یسرما  زان یفقط تا ماو   تیاست که مسئول   ی محدود کس

 .  شود د یمن قاز شرکاء ضا ی کیشرکت مختلط( و الاقل اسم عبارت )  د یاسم شرکت با

 .  تابع شرکتنامه خواهد بود  لیمقررات ذ تیشرکاء با رعا نیروابط ب  -  142ماده  

محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت    ت یاز شرکاء با مسئول  ک یهر    -   143ماده  

ا  ی هر قرار ضامن محسوب خواهد شد.    کیشر باشد در مقابل    ن یب  ب یترت  نیکه برخالف  شرکاء داده شده 

 . است اثری اشخاص ثالث ب 

آنها همان    اراتیو حدود اخت  ضامن  ی شرکا  ای  کیبه عهده شر   یسهام  ریاداره شرکت مختلط غ  -   144ماده  

 .  است مقرر ی است که در مورد شرکاء شرکت تضامن

حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت    ک یمحدود نه به عنوان شر  تی با مسئول  کیشر  -   145ماده  

 .  او است فیاز وظا

از آن معامله در    هیدر مورد تعهدات ناش   -شرکت کند    یمحدود معامله برا  تیبا مسئول  کیاگر شر  -  146ماده  

  کرده باشد معامله را به سمت وکالت   حیتصر  نکهیرا خواهد داشت مگر ا  ضامنکی مقابل طرف معامله حکم شر

 . دهد ی از طرف شرکت انجام م
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دفاتر اسناد    یاز رو  تواند ی محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و م   تیبا مسئول  ک یهر شر  -  147ماده  

  ن یکه ب  یهر قرارداد دهد.    ب یشرکت صورت خالصه ترت  ی مال  ت یبه وضعشخص خود راجع   طالع ا  ی شرکت برا

 . داده شود از درجه اعتبار ساقط است  بیترت نیشرکاء برخالف ا

با انتقال    یشرکاء شخص ثالث   ریسا  تیبدون رضا  تواند ی محدود نم  تیبا مسئول  ک یشر  چیه  -   148ماده   را 

 . داخل در شرکت کند به او  ود الشرکه خاز سهم  ی قسمت یتمام

کالً    نیریت بدون اجازه سامحدود حق خود را در شرک  ت یچند نفر از شرکاء با مسئول  ای  ک یاگر    -   149ماده  

در امور    شیمزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفت  شخصند یواگذار نما  ی بعضاً به شخص ثالث  ای

 .  شرکت را خواهد داشت

باشد   یسهام  ر یکه شرکت مختلط غ  یتعهدات   د در مور  -  150ماده   از ثبت شرکت کرده  ممکن است قبل 

مسئول   کیشر مقابل   تیبا  در  شرمحدود  در حکم  ثالث  نما  کیاشخاص  ثابت  مگر  بود  خواهد  که    د یضامن 

 . اند او اطالع داشته  تیاشخاص مزبور از محدود بودن مسئول

منحل شده  نمود که شرکت    بیقروض شرکت تعق  یا شخصاً بر  توانی م  ی ضامن را وقت  کیشر  -  151ماده  

 . باشد 

محدود هنوز تمام   تی با مسئول ک یمنحل شود و شر یاز ورشکستگ  ریغ ی قیهر گاه شرکت به طر - 152ماده  

مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند    هی پس از تأد  اینپرداخته و  الشرکه خود را از سهم   یقسمت  ای

  ی محدود اقامه دعو   تی مسئولبا   کی شر  هی بر عل  ماًیمانده است مستق   ی الشرکه باقمعادله آنچه که از بابت سهم

 .  خواهد داشت هی تصف ر ی. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مد ند ینما

  ت یبا مسئول  ک یشرکت شر  ه یاز سرما  ی ر اثر برداشت قبلد  ا یقرارداد با شرکاء ضامن و    جه ی اگر در نت  -   153ماده  

و بر طبق مقررات    دهیمادام که به ثبت نرس   ل یتقل  نیاست بکاهد ا  دهیثبت رس خود که به   لشرکهامحدود از سهم 

  توانند ی نبوده و طلبکاران مزبور ممنتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر   هاشرکت راجعه به نشر  

  ه یهمان سرما  ه یتأد  است به عمل آمده    ه یسرما  لی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقل  یتعهدات  یبرا

 .  ند یمحدود را مطالبه نما  تیبا مسئول کیشره یاول

او در    ه یکه موجب کسر سرما  یداد مگر در صورت   توان ی فرع نم  محدود  تیبا مسئول  ک یبه شر  -  154ماده  

  ن یمحدود کسر شد مادام که ا  تیبا مسئول  کیالشرکه شروارده سهم   یضررها  جهیاگر در نتشرکت نشود.  

  د یگرد ه یبرخالف حکم فوق تأد  یهر گاه وجهبه او ممنوع است.  ی منفعت ایهر ربح  ه یکمبود جبران نشده تأد 

حسن که با  ی مسئول تعهدات شرکت است مگر در مورد  یافت یمحدود تا معادل وجه در  ت یبا مسئول  کیشر

 . گرفته باشد  یوجه  ی مرتب النیو به اعتبار ب تین
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داخل شود    ی موجود  یسهام  ری محدود در شرکت مختلط غ  تیبا مسئول  ک یهر کس به عنوان شر  -   155ماده  

خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض    یقروضالشرکه خود مسئولتا معادل سهم

 .  خواهد بود کنیلم باشد در مقابل اشخاص ثالث کان بیترت نیکه برخالف ا یهر شرطنشده باشد.   ایشده 

  م ی طلبکاران خود شرکت تقس  نیت بشرک  ییورشکست شود دارا  یسهام  ریاگر شرکت مختلط غ  -   156ماده  

  یی جزو دارا  ز یمحدود ن  ت یالشرکه شرکاء با مسئولسهم   - ندارند    یحقشرکاء در آن   ی شده و طلبکاران شخص

 .  شرکت محسوب است

طلب خود    هی آن حق دارند بق  اننباشد طلبکار  ی تمام قروض آن کاف  ه ی تأد  یشرکت برا  یی اگر دارا  -   157ماده  

طلبکاران شرکت و طلبکاران    ن یصورت ب  ن یشرکاء ضامن وصول کنند در ااز   ک یهر    ا یتمام    یشخص   یی را از دارا

 .  نخواهد بود  ی شرکاء ضامن تفاوت یشخص

طلبکاران آن با طلبکاران    ایمحدود خود شرکت    تیاز شرکاء با مسئول   یکی  یدر صورت ورشکستگ   -  158ماده  

 .  بود خواهند لحقوق ای مزبور متساو  کیرش 

 .  است هیالرعاالزم  ز ین یسهام ریمختلط غ یهاشرکتدر   130و  129مقررات مواد   -  159ماده  

  گر یکد یآنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با    تینفر باشد مسئول  کیاز    شیضامن ب  کیاگر شر  -   160ماده 

 .  است یتضامن  یهاشرکت تابع مقررات راجع به 

  زین  یسهام  ریمختلط غ  یهاشرکت در مورد    140و    139  -  138  -  137  -  136مقررات مواد    -   161ماده  

محدود موجب انحالل شرکت    تیشرکاء با مسئول  ا ی  ک یشر  یورشکستگ   ای  تیمحجور   ایمرگ  است.    یجار

 .  شودینم

 یشرکت مختلط سهام -مبحث پنجم 

  ک یو    یعده شرکاء سهام  نیب  یدر تحت اسم مخصوص  که است    یشرکت  یشرکت مختلط سهام  -  162ماده    

نفر شر  ای   ا یآنها به صورت سهام    ه یهستند که سرما  یکسان  یشرکاء سهام.  شودی ملیضامن تشک  ک یچند 

  ک یشرشرکت دارند.  است که در ه یهمان سرما زانی آنها تا م تیدر آمده و مسئول  مه یالقی قطعات سهام متساو

است که ممکن است عالوه    ی قروض  هی و مسئول کل  امده یو به صورت سهام در نا  ه یاست که سرما  یضامن کس

با    ت یضامن مسئول  ک یصورت تعدد شرشود در   دایشرکت پ  یی بر دارا آنها  آنها در مقابل طلبکاران و روابط 

 .  خواهد بود یتابع مقررات شرکت تضامن گریکد ی

 .  شود د یاز شرکاء ضامن ق ی کیاسم  اقلشرکت مختلط( و العبارت )  د یدر اسم شرکت با  -  163ماده  

 .  شرکاء ضامن است ای کیمخصوص به شر  یشرکت مختلف سهام تیریمد  -  164ماده  
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الاقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار    ینظار  أتی ه  یمختلط سهام  یهاشرکتاز    کیدر هر    -  165ماده  

در امور    ی شرکت و قبل از هر اقدام ی قطع ل یبالفاصله بعد از تشکشرکاء ی را مجمع عموم أت یه ن یو ا شودی م

در هر صورت    شودیمد یمقرر در اساسنامه شرکت تجد   ط یبر حسب شرا  أت یانتخاب ه  کند ی م   ن یشرکت مع

 .  ب خواهد شد سال انتخا کی  ینظار برا أت یه نیاول

حاصل کند که تمام    نان یکرده و اطم  قیبعد از انتخاب شدن بالفاصله تحق   د ینظار با  أتیه  ن یاول  - 166ماده  

 . شده است تیقانون رعا ن یا 50و  41 -  39 -  38 -  29 -  28مقررات مواد 

  ک یهر  کنیندارند ل ی ت یمسئول  چیحاصله از آن ه ج یو نتا ینظار از جهت اعمال ادار أتیاعضاء ه -  167ماده 

 . باشند ی م  ودخ  راتیمسئول اعمال و تقص یمعموله مملکت  نیقوانخود بر طبق  ت یاز آنها در انجام مأمور

  ی ساله راپورتدر آورده همه  ق یاسناد شرکت را تحت تدق ه ی نظار دفاتر و صندوق و کل أتیاعضاء ه -  168ماده 

در راپورت    ند یمشاهده نما  ییو خطا  یب یترتی ب  ییصورت دارا   میتنظو هر گاه در   دهند ی م   ی به مجمع عموم

اگر مخالفت و  نموده  پ  ی مزبور ذکر  تقس  ر یمد   شنهادیبا  باشند   میشرکت در  بمنافع داشته  را    ان یدالئل خود 

 . کنند ی م

مجمع مزبور    یو با موافقت رأ   د یدعوت نما  ی انعقاد مجمع عموم  ی شرکاء را برا  تواند ی نظار م  أت یه  -   169ماده  

 .  را منحل کند شرکت  181بر طبق فقره )ب( ماده 

او( در مرکز    ندهینما  ایخود  )  تواند یم  یسهم  بهر صاح  ی تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عموم  -   170ماده  

 .  نظار اطالع حاضر کند  أتیو راپورت ه یی و صورت دارا الن یبتشرکت حاضر شده از صور یاصل

.  138از شرکاء ضامن موجب انحالل شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده  ک ی چ یه یورشکستگ  -   171ماده 

 

 .  است یو شرکاء ضامن آن جار یدر مورد شرکت مختلط سهام  134و   124حکم مواد   -  172ماده  

سهام خود را نپرداخته    مت یتمام ق  یورشکست شود شرکاء سهام  یهر گاه شرکت مختلط سهام  -  173ماده  

 .  کند ی است وصول م یآنها باقآنچه را که بر عهده ه یتصف ریباشند مد 

به هر    تواند ی از طلبکاران شرکت م  ک یمنحل شد هر    یاز ورشکستگ   ریغ  ی قیاگر شرکت به طر  -   174ماده  

  ک یآن شر  ی شرکت است رجوع کرده در حدود بده  ون یخود مد   سهاممت یه از بابت قک   یاز شرکاء سهام  کی

  چ یطلب خود حق رجوع به هوصول   ی مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برا  د یطلب خود را مطالبه نما

 .  ندارند  یاز شرکاء سهام کی

  ی نشده طلبکاران شخص  هیآن تأد   ییمختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارا  کتاگر شر  -  175ماده  

 . ندارند شرکت  یی به دارا ی شرکاء ضامن حق
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 .  است یمختلط سهام یهاشرکتشامل   50و  41 -  39 -  38 -  29  -  28مفاد مواد  -  176ماده  

  کن یشود باطل است ل  لیتشک 50و   39  - 29 -  28که برخالف مواد   یهر شرکت مختلط سهام  - 177ماده  

 .  ند یبطالن استناد نما ن یخارج به ادر مقابل اشخاص   توانند یشرکاء نم

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

 .  ت شودیرعا د یبا  زیمختلط ن یهاشرکتقانون در    نیا 87 -  86 -  85  - 84مفاد مواد   -  179ماده  

 .  است هیالرعاالزم  زی قانون در مورد شرکت مختلط ن ن یا 92و   91 -  90  - 89مفاد مواد   -  180ماده  

. ب( بر  93ماده    3  -  2  -  1الف( در مورد فقرات  :  شودی منحل م  ل یشرکت مختلط در موارد ذ  -   181ماده  

شده باشد. ج( بر    حیتصر  کور مجمع مذ   ی حق برا  نی که در اساسنامه ا  ی در صورت  ی مجمع عموم  م یحسب تصم

از شرکاء ضامن    یکی  ت یمحجور  اید( در صورت فوت  شرکاء ضامن.    تیو رضا  ی مجمع عموم  میحسب تصم

در مورد فقرات )ب( و )ج( حکم  شده باشد.   حیمورد در اساسنامه تصر  ن یانحالل شرکت در ا  نکه یمشروط بر ا

 .  است یجار 72ماده  

  ی مجمع عموم  نینشده و ب نیبه انحالل مع میحق تصم یمجمع عموم یهر گاه در اساسنامه برا  -  182ماده  

حکم به    ند یحاصل نشود و محکمه دالئل طرفداران انحالل را موجه بو شرکاء ضامن راجع به انحالل موافقت 

انحالل شرکت را   یبه دالئلاز شرکاء ضامن یکیاست که  یجار زین یحکم در مورد  نیاهد داد. همانحالل خو

 .  ند یتقاضا نموده و محکمه آن دالئل را موجه بب محکمه از 

 ی شرکت نسب -مبحث ششم 

چند نفر    ایدو    نیب  یدر تحت اسم مخصوص  یامور تجارت  یاست که برا  یشرکت  یشرکت نسب  -  183ماده    

 .  است که در شرکت گذاشته یاه ینسبت سرمااز شرکاء به  کیهر   ت یو مسئول لیتشک

در    - ذکر شود    د ینفر از شرکاء با  ک ی( و الاقل اسم  یشرکت نسبعبارت )   ینسبدر اسم شرکت    -   184ماده  

  ی که ذکر شده عبارت  یی شرکا  ای  ک یشرکاء نباشد بعد از اسم شر  تمامی که اسم شرکت مشتمل بر اسام  ی صورت

 .  است یو برادران( ضرور و شرکاء( ) )  ل یاز قب

  ه یالرعاالزم   ز ین  یدر مورد شرکت نسب  123  -  122  -  121  -  120  -  119  -  118دستور ماده    -  185ماده  

 . است

از شرکاء به نسبت    کینباشد هر    ی تمام قروض شرکت کاف  ه ی تأد  یبرا   ی شرکت نسب  یی اگر دارا  -   186ماده  

 . شرکت است قروض ه ی که در شرکت داشته مسئول تأد هیماسر
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فقط پس    د یشرکت به عمل آ  خود از    د یمنحل نشده مطالبه قروض آن با  ی مادام که شرکت نسب  -   187ماده  

 .  فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند  مادهتیبا رعا توانند ی از انحالل طلبکاران م 

که در    هیداخل شود به نسبت سرما  یموجود   یضامن در شرکت نسب  کیهر کس به عنوان شر  -  188ماده  

در اسم شرکت    نکه یاعم از ا  تهخواهد بود که شرکت قبل از ورود او داش هم   یمسئول قروض  گذارد ی شرکت م

 .  ردنسبت به اشخاص ثالث اثر ندا بیترت ن یقرار شرکاء برخالف انشده باشد.  ایداده شده  ی رییتغ

در    136تا    127آنها است( و مواد    هیشرکاء که به نسبت سرما  تیجز مسئول)  126مفاد ماده    -   189ماده  

 است. ی جار زین  ینسب یهاشرکت

 و مصرف   دیتول  یتعاون یهاشرکت مبحث هفتم   

و شرکاء مشاغل    شود یم   لیعده از ارباب حرف تشک  نیاست که ب   ی شرکت  د یتول  ی شرکت تعاون  -   190ماده  

 .  برند ی به کار م اجناس ای اءیو فروش اش  د یتول  ی خود را برا

موضوع   که از اهل حرفه  ایشرکت نبوده  ی عده از شرکاء در خدمت دائم ک ی د یاگر در شرکت تول -  191ماده 

انتخاب شوند که حرفه آنها   ییاز شرکا  د یباکننده شرکت  ثلث اعضاء اداره شرکت است نباشند الاقل دو   اتیعمل

 .  شرکت است اتیموضوع عمل

فروش اجناس    -   1:  شودی م  لیتشک  لیمقاصد ذ  یاست که برا  یمصرف شرکت   ی شرکت تعاون  -  192ماده  

نفع    م یتقس  -   2باشند.    ده یخر  ا یکرده    جاد یمزبوره را شرکاء ا  جناس ا  نکه یاعم از ا  ی مصارف زندگان  ی الزمه برا

 .  از آنها ک یهر  د یشرکاء به نسبت خر نیو ضرر ب

بر طبق مقررات    ای  یمصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهام  ای  د یاعم از تول   یشرکت تعاون   -  193ماده  

تراض  ی مخصوص با  تشک  ب یترتشرکاء  ی که  باشد  شده  و  لیداده  مواد    ی لبشود  مفاد  حال  هر    33  -   32در 

 .  است هیالرعاالزم

شود حداقل    ل یتشک  یمصرف مطابق اصول شرکت سهام  ای  د یتول  یکه شرکت تعاون   ی در صورت  -  194ماده  

  ی رأ  ک یاز    شیب  یدر مجمع عموم  توانند ی از شرکاء نم  ک ی  چ یو هخواهد بود   الیقطعات سهام ده ر  ایسهام  

 داشته باشد.  

 ها و نشر شرکتنامه  هاشرکتراجعه به ثبت  مقررات در فصل دوم 

.  است  هاشرکت مقررات قانون ثبت    ع یو تابع جم  یقانون الزام   ن یمذکور در ا  یهاشرکت   ه ی ثبت کل  -   195ماده  

 

  ن یمع  ه یبه ثبت رساندن شرکت الزم است در نظامنامه وزارت عدل  ی که برا  یاسناد و نوشتجات   -   196ماده  

 . شودی م
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  ه ی هر شرکت خالصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدل  ل یظرف ماه اول تشک  ر د  -   197ماده  

 .  اعالن خواهد شد 

از شرکاء   کی چیشرکت اعالم شده ه اتیدستور دو ماده فوق بطالن عمل تیاگر به علت عدم رعا - 198ماده  

 .  عذر قرار دهند  اند ده که با آنها معامله کر ی اشخاص ثالثبطالن را در مقابل نیا توانند ینم

که در    یبه قسم  د یبا  197و    195حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد    ن یهر گاه شرکت در چند   -   199ماده  

 .  هر حوزه جداگانه انجام گردددر  شودی م  نیمع  هی نظامنامه وزارت عدل

زائد بر مدت مقرر   کتمدت شر  د یتمد   ایاساسنامه شرکت  رییتغ ی برا یماتیدر هر موقع که تصم  -  200ماده 

  ت یفی ک  ن یی( و تعردیگی مدت شرکت صورت م   یانحالل به واسطه انقضاکه   ی در موارد  یحتانحالل شرکت )   ای

شرکت اتخاذ شود مقررات مواد  اسم   ر ییتغ  ا یاز آنها از شرکت    ی خروج بعض  ایشرکاء    ل یتبد   ایحساب    غی تفر

  ن یا  79در ماده    نیکه نسبت به مورد مع  یمیتصم  هردر موقع    ب یترت  نیاست. هم  هیرعاالالزم   197و    195

 . خواهد شد  تیرعا شودیمقانون اتخاذ 

از طرف    یچاپ  ا ی  یکه به طور خط رهیو غ  اتیحسابها و اعالنات و نشردر هر گونه اسناد و صورت   -   201ماده  

ذکر    د یبا  حاًیشرکت صر  ه یسرما  شودی صادر م  یتعاون  یهاشرکت   یاستثناقانون به   نیمذکور در ا  یهاشرکت

شرکت متخلف    -شود    نیمعحاً یصر  د یبا  زیکه پرداخته شده ن یپرداخته نشده قسمت  ه یگردد و اگر تمام سرما

  له یکه به وس   زین  یخارج  یهاشرکت   -تبصره  محکوم خواهد شد.    الیتا سه هزار ر  ستیاز دو  ی نقد   ی به جزا

در    خوداتیحسابها و اعالنات و نشراسناد و صورت   ورد اشتغال به تجارت دارند در م  ران یدر ا  ندهینما  ایشعبه  

 ماده خواهند بود.    نیمشمول مقررات ا رانیا

 هاشرکت امور    هیدر تصففصل سوم 

که    یخواهد بود مگر در مورد ورشکستگ   ل یپس از انحالل موافق مواد ذ  هاشرکتامور    هی تصف  -  202ماده    

 . است یتابع مقررات مربوط به ورشکستگ 

  ران یمد   ای  ریبا مد   ه یامر تصف  یسهام  ریو غ  یو مختلط سهام  ی و نسب  یتضامن  یهاشرکت در    -  203ماده  

 . ند ینما ن یمع ه یتصف ی خود برا ن یاز ب ایرا از خارج  ی گریاشخاص دشرکت است مگر آن که شرکاء ضامن

  ر یسا  وتقاضا شد    هیتصف   یاشخاص مخصوص برا   ن ییضامن تع  کیچند شر  ای  ک یاگر از طرف    -  204ماده  

 .  خواهد کرد نیمع  هی تصف ی را برا یاشخاص تیبدا محکمه رفتند ی شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذ 

در اداره    د یآنها با  یشوند اسام  نیمع هی تصف یشرکت برا  ران یاز مد   ریغ  یدر هر مورد که اشخاص -  205ماده 

 . ثبت اسناد ثبت و اعالن گردد 
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  ی چند نفر برا   ای  ک یضامن حق دارند    ری( شرکاء غیر سهامیو غ  یسهاممختلط )   یهاشرکت در    -   206ماده  

 . ند ینما ن یمع ه ینظارت در امر تصف

  م ی تعهدات و وصول مطالبات و تقس  ی و اجرا  یجار  ی خاتمه دادن به کارها  هی تصف  انیمتصد   فه ی وظ  -   207ماده  

 .  212و  211  -  210  -  209  - 208در مواد مقرر  ب یشرکت است به ترت ییدارا

 .  انجام خواهند داد هی تصف انیالزم شود متصد  ید یتعهدات شرکت معامالت جد   یاجرا ی اگر برا -  208ماده  

 .  از طرف شرکت محاکمه کنند  ل یبه توسط وک ایدارند شخصاً  حق ه یتصف ان یمتصد  -  209ماده  

  -   ند حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باش   نییحق اصالح و تع  یوقت  هی تصف  یمتصد   -  210ماده  

 .  است ی قاعده مستثن  نیاست از ا یاجبارتیکه به حکم قانون حکم ی موارد

شرکاء    نیبه طور موقت ب  ستین  اج یمحل احت  ه یشرکت که در مدت تصف  ییآن قسمت از دارا  -  211ماده  

تأد  ی قروض  معادلد یبا  ه یتصف   انیمتصد   ی ول  شودی م   م یتقس نرس   ه ی که هنوز موعد    ن ی است و همچن  دهیآن 

 .  ند یشرکاء مورد اختالف است موضوع نما نیکه در حساب ب   یبلغمعادل م 

  ن ی از شرکاء را از نفع و ضرر مع   کیحساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر    ه یتصف  انیمتصد   -  212ماده  

 . شودی رجوع م تیمحکمه بدابه  میرفع اختالف در تقس - کنند ی م

به عهده    ه یامر تصف  یتعاون   یهاشرکت محدود و    تی با مسئول  یهاشرکت و    یسهام  یهاشرکتدر    -  213ماده  

 .  مقرر داشته باشد  ی گر ید ب یشرکت ترت یمجمع عموم تیاکثرا یشرکت است مگر آنکه اساسنامه  رانیمد 

  ی محدود و تعاون  تیبا مسئول  یهاشرکت و    یدر شرکت سهام  هی تصف  ان یمتصد   اراتیو اخت  فه یوظ  -  214ماده  

  ه ی تصف  انیمتصد   ی حکم برا  ن ییتفاوت که حق اصالح و تع  نیبا ا  شدهر مقر  207است که در ماده    یب یبه ترت

حق    نیا  ی مجمع عموم  ایاساسنامه  خواهد بود که   ی( فقط وقت یاجبار  ت یمورد حکم  ی به استثنا)  هاشرکت   نیا

 .  را به آنها داده باشد 

و خواه پس    هی تصفمن مدت  شرکاء خواه در ض  ن یمذکور در ماده فوق ب  یهاشرکت  یی دارا  می تقس  -   215ماده  

  خ یسال از تار  ک یاعالن و    د یاز جرا  ی کیو   یسه مرتبه در مجله رسممگر آن که قبالً   ست یاز ختم آن ممکن ن

 . اعالن در مجله گذشته باشد  نیانتشار اول

قرار خواهد داد که به طلب خود    ی را مسئول خسارت طلبکاران  ه یتصف   انیتخلف از ماده قبل متصد   -   216ماده  

 . اند دهینرس 

تا    هی ختم تصف  خیاز تار  ی نیثبت اسناد در محل مع  ریکه منحل شده با نظر مد   ی دفاتر هر شرکت   -  217ماده  

 .  ده سال محفوظ خواهد ماند 
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در هر حال    ی مقرر دارد ول  ی گرید  بیترت   ه ی تصف  یمجاز است در اساسنامه خود برا   ی هر شرکت  -   218ماده  

  211ماده    ریو قسمت اخ  217  -  216  -   215  -  210  -  209  -  208-  207مخالف مواد    د یآن مقررات نبا

 باشد. 

 مقررات مختلفه  -فصل چهارم 

در  وراث آنها راجع به معامالت شرکت )   ایشرکاء    هیاشخاص ثالث بر عل  یمدت مرور زمان در دعاو  -   219ماده  

است که انحالل    ی زمان روز  مرورمبدأ  را مسئول قرار داده( پنج سال است.  وراث آنها  ایکه قانون شرکاء    ی موارد

اعالن شده    یو در مجله رسم  ده یاخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رس   ای  کیشر  ی ریگکناره   ا یشرکت  

که    شودی شروع م   یکه طلب پس از ثبت و اعالن قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روز  یدر صورتباشد.  

قانون    نیبه موجب ا  ای بوده    ی ترکه سنخاً تابع مرور زمان کوتاه   ییدعوا  -تبصره  کرده.    دایطلبکار حق مطالبه پ

 .  است یمستثنماده   نیت اشده از مقررا ن یآن مع ی برا یتری مرور زمان طوالن

خود را   ی شود و با اشتغال به امور تجارت  لیتشک ه یدر آت   ایکه فعالً وجود داشته  ی رانی هر شرکت ا -   220ماده 

  د ی و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننما  اورده یقانون در ن  نیامذکور در   یهاشرکت از    ی کیبه صورت  

تضامن به    ی شرکت  راجع  احکام  و  آن   ی تضامن  یهاشرکت محسوب شده  مدر مورد  هر شرکت  .  گرددی اجرا 

مصوب خرداد ماه    هاشرکتکه بر طبق قانون ثبت    یقانون و هر شرکت خارج  ن یمذکور در ا  ی رانیا  یتجارت

  ران یخود در ا  یچاپ  ای  ی خط   اتیحسابها و اعالنات و نشراسناد و صورت   ه یکلدر   د یمکلف به ثبت است با  1310

تا دو هزار    ستیاز دو  ی نقد   یجزاو اال محکوم به   دهیبه ثبت رس   ران یکه در تحت چه نمره در ا  د ینما  حیتصر

 .  عدم ثبت مقرر شده یبرا هاشرکت  ثبت است که در قانون  یمجازات عالوه بر مجازات  ن یا -خواهد شد  الیر

مجمع    م یتصم  ایداشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت    ی اوراق استقراض  ایاگر شرکت سهام    -   221ماده  

که به آنها    یاوراق منافع   ایآن سهام    متیق   ه یو قبل از تأد  شود ه یتأد  د یقرعه با  ق یآنها به طر  متیق   یعموم

.  د یرا استرداد نماشده  هی منافع تأد تواند ی نم متیاصل ق ه یدر موقع تأد تتعلق گرفته پرداخته شده باشد شرک

 

  ه یتأد  لهیخود را به وس   هی اول  ه یکند که سرما  د یدر اساسنامه خود ق  تواند ی م  یهر شرکت تجارت   -   222ماده  

  ل یتقلآن را    ه ی به واسطه برداشت از سرما  ایکرده و    د ایز  د یجد   کیشرقبول   ا یاز طرف شرکاء    ی اقساط بعد 

کمتر از  .  شودی م  نیداد صراحتاً مع  لیرا تقل  ه یاول  هی سرما  توانی م   زان یکه تا آن م  یدر اساسنامه حداقلدهد.  

 شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.  ه یاول هیعشر سرما
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 چک   -طلب فته -برات   -باب چهارم 

 برات   -فصل اول 

 صورت برات  -مبحث اول 

 باشد: لی ذ ط یشرا یدارا  د یدهنده بامهر برات  ایامضاء  ر برات عالوه ب -  223ماده   

 ورقه.  ی برات( در رو کلمه )   د ی( ق1 

 روز و ماه و سال(.)   ریتحر خی( تار2 

 کند. هی برات را تأد د یکه با ی ( اسم شخص3 

 مبلغ برات.   نیی( تع4 

 وجه برات.  هی تأد خی( تار5 

 . گریمحل د ایباشد  هیعلمحل اقامت محال   نکهیوجه برات اعم از ا  هی ( مکان تأد6 

 . شودی کرد او پرداخته محواله  ا یکه برات در وجه  ی ( اسم شخص7 

 . چهارم الخ است ایسوم  ایدوم  اینسخه اول  نکهیبه ا حی( تصر8

 .  دهندهکرد خود براتبه حواله  ایباشد   گریکرد شخص دبرات ممکن است به حواله  -  224ماده  

دفعه به تمام حروف    کی از    ش یاگر مبلغ ب.  شودی و مبلغ برات با تمام حروف نوشته م  ریتحر   خیتار  -  225ماده  

رقم هر دو نوشته شده  آنها اختالف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و  نینوشته شده و ب

 .  اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است هاآن  نیبو

  8و    7  -  6  -  5  -  4  -   3  -   2مقرر در فقرات    یاساس   ط یشرا  ز ا  یکیکه برات متضمن    ی در صورت  -   226ماده  

[m ] نخواهد بود یراجعه به بروات تجارت نباشد مشمول مقررات 223ماده  . 

 صادر شود.   ی گریبرات ممکن است به دستور و حساب شخص د -  227ماده  

 در قبول و نکول  -مبحث دوم 

که برات به    یدر صورت .  شودی مهر م  اینوشته شده امضاء    خیتار  د یبرات در خود برات با ق  یقبول   -  228ماده    

  خینوشته شد تار  خیبدون تار  یاگر قبول  -با تمام حروف نوشته خواهد شد    یقبول  خیباشد تار  تیوعده از رؤ

 .  شودیم حسابت یرؤ خیبرات تار

  حاً ی صر  نکهیمگر ا  استمحسوب    یمهر کند قبول   ایدر برات نوشته امضاء    هیعلکه محال  یهر عبارت  -  229ماده  

وجه برات    ه یجزء از برات باشد بق  ک یاگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول  عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.  
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برات    د یمهر نما ایبرات را امضاء    ی عبارت   چیه  ر یبدون تحر  ه یعلکه محال   ی در صورتقبول شده محسوب است. 

 .  شودی قبول شده محسوب م

 . د ینما ه یه آن را سر وعده تأدبرات ملزم است وج  دهکننقبول  -  230ماده  

 .  کننده حق نکول نداردقبول  -  231ماده  

  ی برا د یصورت دارنده برات با نیقسمت از وجه برات باشد در ا ک یمنحصر به  یممکن است قبول  -  232ماده 

 . د یاعتراض نما ه یبق

کننده  معهذا قبول   یول  شودی محسوب م  همشروط به شرط نوشته شد برات نکول شد   ی اگر قبول  -   233ماده  

 . مسئول پرداخت وجه برات استکه نوشته   یبه شرط در حدود شرط

به مکان    حیشود تصر  ه ی تأد  د یکننده باکه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول   ی برات  ی در قبول  -  234ماده  

 .  است ی ضرور هی تأد

 .  نکول شود ای ارائه قبول  خیساعت از تار 24 ف در ظر ی منته ایبه محض ارائه  د یبرات با -  235ماده  

مزبور    قنامهیتصد   -محقق گردد    شودی م  م یکه رسماً تنظ  قنامه ی به موجب تصد   د ینکول برات با  -   236ماده  

 .  نکولپروتست(موسم است به اعتراض ) 

وجه    ه ی تأد  ی برا  ینضام  د یدارنده برات با  ی دهنده به تقاضاو برات  سهایپس از اعتراض نکول ظهرنو  -  237ماده  

  ه ی اگر باشد( فوراً تأد)  یرا به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعوجه برات  ایآن در سر وعده بدهند  

 . ند ینما

شود دارنده    هی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأد  ی قبول کرده ول  ی که برات  یکس   ه یاگر بر عل  -  238ماده  

کننده تقاضا  از قبول   تواند ی است م   دهیموعد پرداخت آن نرس   هنوزی ول   کرده که همان شخص قبول    ز ین  یبرات

 . کند نیتضم ی گریپرداخت آن را به نحو د ایپرداخت وجه آن ضامن دهد  یکه برا  د ینما

 شخص ثالث   یدر قبول  -مبحث سوم  

  ی ک ی  ایدهنده  آن را به برات   تواند ی م  ینکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالث  ی هر گاه برات  -  239ماده    

 . شده به امضاء او برسد  د یدر اعتراضنامه ق  د یثالث با شخصی قبول  -قبول کند   سهایاز ظهرنو

دارنده برات از نکول آن    یکه برا   یحقوق  ه ینشده کل  هی تا برات تأد  ز یشخص ثالث ن  یبعد از قبول  -  240ماده  

 بود.   هد محفوظ خوا شودیم حاصلهاسیدهنده و ظهرنو در مقابل برات 
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 در وعده برات -مبحث چهارم 

به    ایبرات    تیچند ماه از رؤ  ای  کی  ایچند روز    ای  کی به وعده    ایباشد    تیبرات ممکن است به رو  -  241ماده    

. موکول شده باشد   ینی ممکن است پرداخت به روز مع  - برات    خیاز تارچند ماه   ای   کی ایچند روز    ای  ک یوعده  

 

 .  فوراً پرداخته شود د یقبول شد با وعدهی بهر گاه برات  -  242ماده  

  خ یتار  له یوعده دارد به وس   تیچند ماه از رؤ   ای  کی   ایچند روز    ا ی  ک یکه    یموعد پرداخت برات  -  243ماده  

 .  شودی من یاعتراضنامه نکول مع خیتار ای ی قبول

  - تبصره  شود.    ه یتأد  لی روز بعد تعط  د یتصادف کرد با  ی رسم  ل یاگر موعد پرداخت برات با تعط  -   244ماده  

 خواهد شد.  تیرعا ز ین یاوراق تجارت  ر یقاعده در مورد سا نیهم

  ی سیظهرنو  -مبحث پنجم 

 . د یآی به عمل م ی سیظهرنو لهیانتقال برات به وس  -  245ماده  

که    یو اسم کس  خیتار  یسیممکن است در ظهرنو  - برسد    سیبه امضاء ظهرنو  د یبا  یسیظهرنو   -  246ماده  

 .  گردد د یق شودی انتقال داده م  وبرات به ا

نموده باشد   د یوکالت در وصول را ق یسیظهرنو  نکهی از انتقال برات است مگر ا  یحاک   ی سیظهرنو  - 247ماده 

  ی حق اعتراض و اقامه دعو   االقتضاءی دارنده برات حق وصول و لد   ینشده ول صورت انتقال برات واقع   ن یکه در ا

 . باشد  شدهح یدر برات تصر ن یکه خالف ا ی اردوصول خواهد داشت. جز در مو یبرا

 .  شودیکند مزور شناخته م  د یق یمقدم خیتار  یسیدر ظهرنو سی هر گاه ظهرنو -  248ماده  

 ت یمسئول  –مبحث ششم 

  ی تضامن  تیدر مقابل دارنده برات مسئول  سهایکه برات را قبول کرده و ظهرنو  یکس  -دهنده  برات   -   249ماده    

به چند نفر    ایبه هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً    تواند ی و اعتراض م  ه یدر صورت عدم تأد  تدارنده برادارند.  

  ی سهایدهنده و ظهرنونسبت به برات  سهایاز ظهرنو  ک یحق را هر    نیهم.  د یبه تمام آنها مجتمعاً رجوع نما  ای

  ت ی مسئول   ریحق رجوع به سا  قاط موجب اس  نیچند نفر از مسئول  ای  ک ی  ه یبر عل یاقامه دعو ماقبل خود دارد. 

که ضمانت    یضامنکند.    تیرعا  خیتار  ثیرا از ح  یسیظهرنوب یترت  ستیملزم ن  یکننده دعو اقامه   -   ستیبرات ن

دارد که از او ضمانت نموده    یتضامن  تیمسئول  یرا کرده فقط با کس   یسیظهرنو  ای  هیعلمحال   ایدهنده  برات

 . است

حساب برات و اعتراضنامه و صورت   میپرداخت را به تسل  تواند ی برات م  هی أدت  نیاز مسئول   کیهر    -  250ماده  

 .  موکول کند  بپردازدد یکه با  یمتفرعات و مخارج قانون
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در    ایاز غرما    کیدر هر    تواند ی برات ورشکست شوند دارنده برات م  نیهر گاه چند نفر از مسئول  -  251ماده  

طلب خود    نکهی( داخل شود تا ایو متفرعات و مخارج قانون   راتوجه بوصول تمام طلب خود)   یتمام غرما برا

طلب    نیکه به صاحب چن  یوجهی برا  تواند یاز ورشکستگان نم  کی   چیه  هی تصف  ریمد   -  د یرا کامالً وصول نما

  یی که از دارا یکه مجموع وجوه  یمگر در صورت د یرجوع نما گریورشکسته د هیتصف  ریبه مد  شودی پرداخته م

به    د یصورت مازاد با  نی طلب او باشد در ا  زان یاز م  شیب  ابد یی م  ص یبه صاحب طلب تخص  انورشکستگ تمام

ورشکستگان محسوب گردد که به    یی جزء دارا  -اند  پرداخته که هر کدام  یوجه  زان یتعهد تا م  خیتار  بیترت

  ی که برا   زی ن  یهر چند نفر   یماده در مورد ورشکستگ   نیمفاد ا  - تبصره  ها حق رجوع دارند.  ورشکسته   ریسا

 خواهد بود.   ی داشته باشند مرع  یتضامن  تیمسئول نید  کیپرداخت 

 در پرداخت  -مبحث هفتم 

 .  د یآی شده به عمل م  ن یکه در آن مع  یپرداخت برات به انواع پول -  252ماده   

از آن نوع که    ریغ  یکه برات را به او منتقل کرده است پول  یکس  ایدهنده  اگر دارنده برات به برات   -  253ماده  

اعتراض شود دارنده    ه ی عدم تأد  ایامتناع از قبول    ای نکول    جه یدر نتشده است بدهد و آن برات  ن یدر برات مع

شده مطالبه    ن یبرات معکه در   ی نوع پول  ایرا که داده    ی دهنده نوع پولانتقال   ایاز دهنده برات    تواند ی برات م

 . ستیشده قابل مطالبه ن نیکه در برات مع  یوجه برات جز نوع پول  نیمسئول ریاز سا یکند ول 

 .  روز آخر وعده پرداخته شود د ی برات به وعده با -  254ماده  

  خ یکه به وعده از تار  یاست و روز صدور برات در بروات   تیکه به وعده از رؤ  یدر بروات  ت یروز رؤ  -  255ماده  

 . صدور است حساب نخواهد شد 

  ی که نسبت به وجه برات حق  ینموده در مقابل اشخاص  ه یکه وجه برات را قبل از موعد تأد  ی شخص  -   256ماده  

 .  دارند مسئول است

ماقبل خود    یسهایپرداخت بدهد به ظهرنو  ی برا  یشته مهلت نو  ی که قبول  یاگر دارنده برات به کس  -   257ماده  

 .  اند حق رجوع نخواهد داشتنداده  تیرضادهنده که به مهلت مزبورو برات 

مگر آنکه وجه برات    شودی محسوب م  الذمهی بر   پردازدی که در سر وعده وجه برات را م  یصشخ  -   258ماده  

 . شده باشد  فیقانوناً در نزد او توق 

  ی در صورت   د یرابع الخ به عمل آ  ایثالث    ای  ی پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثان  -   259ماده  

از اعتبار ساقط    گر ینسخه نسخ د  ن یبه موجب ا  وجهپس از پرداخت  شده باشد که   د یآن نسخه ق  ی که در رو

 . است
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نوشته نشده در مقابل    ی آن قبول  ی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در رو   ی شخص  -  260ماده  

 .  مسئول پرداخت وجه آن استشده را دارد  یکه نسخه قبول یشخص

وصول وجه آن را بر    تواند ی که هنوز قبول نشده است صاحب آن م  یدر صورت گم شدن برات  -  261ماده  

 .  تقاضا کند رابع الخ   ایثالث   ای یحسب نسخه ثان

  یهانسخه   ی پرداخت از رو  ی آن نوشته شده تقاضا  ی در رو   یاگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبول   -   262ماده  

 .  د یآی از دادن ضامن به عمل مفقط به موجب امر محکمه پس  گرید

نسخه    تواند ی نشده باشد م   ا ینوشته شده    ی قبول  نکهیاعم از ا  -را گم کرده    اتکه بر  ی اگر شخص  -   263ماده  

  ه ی با دادن ضامن تأد  تواند ی برات متعلق به او است م  نکه یاز اثبات ا  پسد ینما  لیرابع الخ را تحص  ای  ثالث   ا ی  یثان

 .  وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند 

وجه برات   ه یبه عمل آمده است از تأد  263و   262 -   261که در مورد مواد    ییاگر با وجود تقاضا  -   264ماده  

 .  تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد تواند یمامتناع شود صاحب برات مفقود 

شده و در    میوعده برات تنظ  خیساعت از تار  24در ظرف    د یاعتراضنامه مذکور در ماده فوق با  -  265ماده  

ابالغ    سهایدهنده و ظهرنواست به براتشده    نیاعتراضنامه مع  ابالغی قانون برا  ن یکه در ا  یبیمواعد و به ترت

 .  گردد

که بالفاصله قبل از او بوده است   یس یبه ظهرنو  د یبا  ینسخه ثان  لی تحص  ی صاحب برات مفقود برا  - 266ماده  

نما ملزم   سیظهرنو  -  د یرجوع  اختمزبور  برات  به صاحب  به ظ  اریاست  و    سی هرنومراجعه  داده  ماقبل خود 

دهنده برسد  بدهد تا به برات ماقبل خود   س یرجوع به ظهرنو  اریاخت  د یبا  سیهر ظهرنو  ن یکند و همچن  ییراهنما

ا  - بود.    ن یمخارج  برات مفقود خواهد  بر عهده صاحب  از دادن اخت  سیظهرنواقدامات    ار یدر صورت امتناع 

 .  برات مفقود وارد شده استاست که بر صاحب  یوجه برات و خسارات  هی مسئول تأد

  ن یضمانت خود مع  یبرا  ی( مدت263و    262رجوع به مواد  که ضامن برات مفقود )   یدر صورت  -   267ماده  

نشده باشد   یاقامه دعو  ایسه سال رسماً مطالبه  نیهر گاه در ظرف ا نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و

 .  مسموع نخواهد بود  هاو در محکم هیبر عل  ی دعو  ثیح ن یاز ا گرید

و    شوند ی م  یبر  سهایدهنده و ظهرنواز وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات   یاگر مبلغ   -   268ماده  

 .  کند  اعتراضتواند ی م  هیدارنده برات فقط نسبت به بق 

 بدهند.  ی وجه برات مهلت  هی تأد یصاحب برات برا تیبدون رضا توانند ی محاکم نم -  269ماده  
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 وجه برات به واسطه شخص ثالث  هیتأد  -مبحث هشتم 

وجه برات اعتراض شده را    سهایاز ظهرنو  ی کی  ایدهنده  از طرف برات  تواند ی م  یهر شخص ثالث   -   270ماده  

 .  شود د یآن ق  لیدر ذ  ایدر اعتراضنامه   د یپرداخت وجه بادخالت شخص ثالث و   - د ینما یکارساز

 . دارنده برات است  فیتمام حقوق و وظا  یپرداخته دارا اکه وجه برات ر  یشخص ثالث -  271ماده  

و    شوند ی م  الذمه ی بر  سهایدهنده پرداخت تمام ظهرنو اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات  -   272ماده  

 . اند الذمه ی بعد از او بر یسهایظهرنو  د یبه عمل آ سهایظهرنواز  یک یاگر پرداخت وجه از طرف 

برا  ن یاز مسئول  ی کیاز جانب    ک یاگر دو شخص متفقاً هر    -   273ماده   پرداخت وجه حاضر شوند    ی برات 

اگر    -   کند ی م  الذمه یرا بر   نیاز مسئول  ی ادتریاز طرف او عده زوجه   هی است که تأد  رفتهیآن کس پذ   شنهادیپ

 .  داردحیترج یوجه حاضر شود بر هر شخص ثالث   هی تأد یپس از اعتراض برا  ه یعلخود محال

 دارنده برات  فی حقوق و وظا  -مبحث نهم 

  نکه یشود اعم از ا  هیتأد  تیبه وعده از رؤ  ای  تیبه رؤ  رانیدر ا  د یکه وجه آن با  ی نسبت به بروات  -  274ماده  

سال    کیآن را در ظرف    یقبول  ایخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت  در  ایصادر شده باشد    رانیبرات در ا

  ه یعلدهنده که وجه برات را به محال براتبه   نیو همچن  سهایو اال حق رجوع به ظهرنو  د یبرات مطالبه نما  خیاز تار

 .  است نخواهد داشت دهیرسان

  شتر یمدت ب   یقبول  یتقاضا یدر خارجه برا  اید  صادر شده باش   رانیدر ا  نکهیاگر در برات اعم از ا  - 275ماده  

برات   ی کمتر  ای دارنده  باشد  شده  قبول   د یبامقرر  مدت  همان  نما  برات   یدر  تقاضا  به    د یرا  رجوع  اال حق  و 

 .  است نخواهد داشت دهیرسان هیعلدهنده که وجه برات را به محال و برات  سهایظهرنو

  ی در مدت مزبور تقاضا  د یکرده باشد دارنده برات با  ن یمع  یمدت   ی قبول  یتقاضا  یبرا  ی سیاگر ظهرنو  -  276ماده  

 .  از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند  تواند ی نم سیظهرنوو اال در مقابل آن د ینما ی قبول

در ممالک خارجه    د یصادر و با  رانیا  یاز شهرها  یکی به وعده که در    ای  تیهر گاه دارنده برات به رؤ  -   277ماده  

پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات    اینوشتن    یفوق قبولشود در مواعد مقرر در مواد   هی تأد

 . ساقط خواهد شد  او همان مواد حق 

مقرر    یگر یقرارداد د  سهایدهنده و ظهرنودارنده برات و برات   ن یمقررات فوق مانع نخواهد بود که ب  -  278ماده  

 .  گردد

 .  روز وعده وجه برات را مطالبه کند   د یدارنده برات با -  279ده  ما

نوشته که اعتراض عدم    له یبه وس   هوعد   خیدر ظرف ده روز از تار  د یوجه برات با  هی امتناع از تأد  -  280ماده  

 .  معلوم گردد  شودی م ده ینام هی تأد
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 .  باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد  لیاگر روز دهم تعط  -  281ماده  

  ی مستغن  هیدارنده برات را از اعتراض عدم تأد  یاو نه اعتراض نکول  ینه ورشکستگ   هیعلنه فوت محال   -  282ماده  

 .  نخواهد کرد

  ی دارنده برات باق  یکننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض براکه قبول  ی در صورت  -   283ماده  

 . است

اعتراض عدم   خ یدر ظرف ده روز از تار د یاعتراض شده است با ه یکه به علت عدم تأد ی دارنده برات -  284ماده  

برات را به او واگذار نموده اطالع    که  ی دو قبضه به کس  ی سفارش   مراسلهای  یاظهارنامه رسم  لهیرا به وس   هی تأد

 .  دهد 

نامه فوق آن را به همان  اطالع   افتیدر  خیدر ظرف ده روز از تار  د یبا  زین  سهایاز ظهرنو  کیهر    -   285ماده  

 .  سابق خود اطالع دهد  سیبه ظهرنو لهیوس 

شده بخواهد از    عتراض شود و به علت عدم پرداخت ا  ه یتأد  ران ی در ا  ی ستیکه با  ی اگر دارنده برات  -   286ماده  

.  د ینما  یاعتراض اقامه دعو  خیسه ماه از تاردر ظرف    د یاستفاده کند بااو مقرر داشته   ی برا  249که ماده    یحق

هر   یدر آنجا پرداخته شود برا   د یباشد که وجه برات با یخارج از محل هیعلیهر گاه محل اقامت مدع - تبصره 

 . شد روز اضافه خواهد   کیشش فرسخ 

  ی هاس یظهرنو  ا یدهنده و  برات   ه ی بر عل  ی شود اقامه دعو  ه یدر خارجه تأد  د یکه با ی در مورد بروات  -  287ماده  

 .  د یبه عمل آ د یبا اعتراضخ یدر ظرف شش ماه از تار  رانیا م یمق

در    د یبا  د یبه او داده شده استفاده نما  249که در ماده    یبخواهد از حق   سهایاز ظهرنو  ک یهر    -   288ماده  

  ه ی ابالغ احضار  یکند و نسبت به او موعد از فردا   یاست اقامه دعومقرر   287و    286که به موجب مواد    یمواعد 

روز    ی از فردا  د ینما  هیباشد تأد شده   یاو اقامه دعو   هی بر عل  نکه یمحکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون ا

 .  محسوب خواهد شد  هی تأد

هر    ی دعو  نیو همچن  سهایدارنده برات بر ظهرنو  یفوق دعو   واد پس از انقضاء مواعد مقرره در م  -   289ماده  

 . نخواهد شد  رفته یمحکمه پذ سابق خود در  بر ید  سهایاز ظهرنو کی

فوق دعو   -  290ماده   مواعد  انقضاء  از  و ظهرنو  یپس  بر عل  یسهایدارنده  نبرات  هیبرات    رفته یپذ   زیدهنده 

  ن ی و در ا  دهیرسان  هیعل سر وعده وجه برات را به محال   رد  د ینمادهنده ثابت برات  نکهیمشروط بر ا  شودینم

 . خواهد داشت هیعلصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال 

مقرر است    ی اقامه دعو  ی برا  ا یاعتراض و ابالغ اعتراضنامه    ی که برا  ی اگر پس از انقضاء موعد   -   291ماده  

  هیعلبرات به محال   ه یتأد  یرا که برا   یوجه  گرید  عنوان  ا یمحاسبه    قیطربه   سهایاز ظهرنو  ک یهر    ایدهنده  برات
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  کننده افت یدر  ه ی داشت که بر علبود مسترد دارد دارنده برات برخالف مقررات دو ماده قبل حق خواهد   دهیرسان

 .  د ینما یوجه اقامه دعو 

اقامه دعو  -   292ماده   از  تقاضا  ی پس  برات  یمحکمه مکلف است به مجرد    ه یتأد   م که به علت عد   ی دارنده 

 .  د ینما ف یتوق نیبه عنوان تأم هیعلی اموال مدعاعتراض شده است معادل وجه برات را از 

 پروتست( در اعتراض ) -مبحث دهم 

 :د یآی به عمل م لی اعتراض در موارد ذ -  293ماده   

 ( در مورد نکول. 1 

 نکول.  ا ی( در مورد امتناع از قبول 2 

 .  هیتأد ( در مورد عدم 3 

با در  یاعتراضنامه  تنظ  ک ید  بدا  م ی نسخه  امر محکمه  به موجب  اقامت    ت یو  به محل  اجراء  به توسط مأمور 

 ابالغ شود:  ل یاشخاص ذ

 .هیعل( محال 1 

 اند.شده نیوجه عنداالقتضاء مع  هی تأد یکه در برات برا  ی( اشخاص2 

نباشد   ت یمحکمه بدا  د یآی که اعتراض به عمل م  یاگر در محل که برات را قبول کرده است.  ی( شخص ثالث3 

 .  بودحاکم محل خواهد  ایثبت اسناد  سییر ایصلح  نیبه عهده ام بیترت تیاو با رعا فیوظا

 را دارا باشد: لیمراتب ذ   د یاعتراضنامه با -  294ماده  

 . رهیو غ یسیو ظهرنو ی آن اعم از قبول اتیمحتو  ه ی ( سواد کامل برات با کل1 

 وجه برات.    هی ( امر به تأد2 

  ن یاز قبول و همچن   ای  هی وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأد  د یکه با  یشخص  ابیغ  ایحضور    د یمأمور اجرا با

 .  و امضاء کند  د یاعتراضنامه ق لیرا در ذامتناع از امضاء  ایعلل عدم امکان امضاء 

در مواد    هاعتراضنامه شود مگر در موارد مندرج  ریگ ی از طرف دارنده برات جا  تواند ی نوشته نم  چیه  -  295ماده  

 .  شدن براتراجع به مفقود   263و  262  - 261

 .  بدهد  293اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده   حیسواد صح  د یمأمور اجرا با -  296ماده  

مفاد اعتراضنامه را روز به    د یبا  دهند ی محکمه را انجام م  فهی که وظ یفتر مقاماتد ایدفتر محکمه    -   297ماده  

مقام او نمره و  قائم  ایمحکمه    س ییکه صفحات آن به توسط ر  ی مخصوصو نمره در دفتر   خیتار  بیتروز به تر 
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شده    د یبرات ق  یدر رو   یاول  سیظهرنوا یدهنده  که محل اقامت برات  یدر صورت  -  ند یامضاء شده است ثبت نما

 سازد.   ر مستحض هی از علل امتناع از تأد ی آنها را توسط کاغذ سفارش   د یباشد دفتر محکمه با

   یبرات رجوع -  ازدهمیمبحث 

وجه آن و مخارج    افتیدر  ی پس از اعتراض برا  یاست که دارنده برات اصل   یبرات  یبرات رجوع  -   298ماده  

 .  کند ی صادر م سهایاز ظهرنو ی کی ایدهنده عهده براتصدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به 

و    ی برات اصل  هی نرخ مکان تأد  نیصادر شود تفاوت ب  یدهنده اصلبه عهده برات  ی اگر برات رجوع  -  299ماده  

  ه یصادر شود مشارال  سهایاز ظهرنو  یکی  به عهده   یخواهد بود و اگر برات رجوع نرخ مکان صدور آن به عهده او

  ی که برا   ی کرده است و نرخ مکان  میتسلا یرا در آنجا معامله    یکه برات اصل   یاز عهده تفاوت نرخ مکان  د یبا

 .  د یصادر شده است برآ ا در آنج یرجوع

در صورت حساب مزبور    -شود    مهیحساب بازگشت( ضم)  یحسابصورت  د یبا  ی به برات رجوع  -  300ماده  

 : گرددی م د یق  لیمراتب ذ 

 به عهده او صادر شده است. یکه برات رجوع  ی( اسم شخص1

 برات اعتراض شده. ی( مبلغ اصل2

العمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و  حق   لیمخارج معموله از قب  ر ی( مخارج اعتراضنامه و سا3

 .  رهیغ

 .  (299ر در ماده ) مذکو   ی( مبلغ تفاوت نرخها4

شود به عالوه الزم است برات    قیتوسط دو نفر تاجر تصد   د یحساب مذکور در ماده قبل باصورت   -   301ماده  

 .  گردد مه یاعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضماز  یاعتراض شده و سواد مصدق

  300صادر شود عالوه بر مراتب مذکور در مواد    سهای از ظهرنو  ی کیبه عهده    یهر گاه برات رجوع  - 302ماده  

.  شود  مه یضم  د ینما  نی و مکان صدور آن را مع  یبرات اصل  ه یمکان تأد  نرخ ن یکه تفاوت ب  قنامه یتصد   د یبا  301و  

 

به عهده    یداد و اگر برات رجوع  بیترت  توانیمحساب بازگشت متعدد نبرات صورت  کی نسبت به    -   303ماده  

ظهرنو  یکی باشد   سهایاز  شده  متوالصادر  بازگشت  ظهرنو  اًیحساب  توسط  م  سهایبه  به    شودی پرداخته  تا 

اولبرات نم   ی رجوع  یبراتها  التیتحمبرسد.    یدهنده  بر    توانیرا  ساخت    کیتماماً  وارد  از    کیهر    -نفر 

 . خرج است  ک یدار فقط عهده ی دهنده اولو برات  سهایظهرنو
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اعتراض شده است از روز اعتراض    ه یبرات که به واسطه عدم تأد  یمبلغ اصل هیتأد ریأخخسارت ت  - 304ماده  

 .  شودی محسوب م  یفقط از روز اقامه دعو  یاعتراض و مخارج برات رجوع مخارج  هی تأد ر یو خسارت تأخ

   یخارج  نیقوان  -مبحث دوازدهم 

مملکت صدور است.    ن یبرات تابع قوان  یاساس   ط یصادر شده شرا  ران یکه در خارج ا  یبروات   رد در مو  -  305ماده  

که در خارجه به    زی ( نرهیو غ  ی قبول  -ضمانت    -  یسی از ظهرنو  یتعهدات ناش )   یتعهدات برات  ریهر قسمت از سا

برات  یاساس  ط یمعذالک اگر شراکرده است.   دایتعهد در آنجا وجود پاست که  یمملکت  نیوجود آمده تابع قوان

ا قانون  برات  ایموجود و    رانیمطابق  ا  یتعهدات  ا  یباشد کسان  حیصح  رانیموافق قانون    ی تعهدات  رانیکه در 

  ن یمقدم بر تعهد آنها مطابق با قوان  یتعهدات برات  ای برات    یاساس   ط یندارند که شرا  نیاستناد به ااند حقکرده 

 .  ستین یخارج

از برات و استفاده از آن در خارجه    ه یحفظ حقوق ناش   یکه برا  ی هر اقدام  ی اعتراض و به طور کل  -   306ه ماد

 در آنجا بشود.   د یبود که آن اقدام با خواهد یمملکت  ن یتابع قوان د یبه عمل آ د یبا

 طلبدر فته -فصل دوم 

سند فته   -  307ماده     م  یطلب  تعهد  امضاکننده  آن  موجب  به  که  مع  یمبلغ  کند ی است  موعد    ا ی  نیدر 

 .  د ینما یکرد آن شخص کارسازحواله به  ایو  نیشخص مع  ا یعندالمطالبه در وجه حامل 

 باشد: لیو متضمن مراتب ذ خیتار  یدارا  د یمهر با  ایطلب عالوه بر امضاء فته  -  308ماده  

 شود با تمام حروف.   ه یتأد د یکه با  ی( مبلغ 1

 وجه.    رندهی( گ 2

 .  پرداخت خی( تار3

مقر   -   309ماده   تجارت  راتتمام  بروات  به  ال)   ی راجع  مبحث چهارم  ا  ی از  اول  فصل  مورد    ن یآخر  در  باب( 

 است.   هیالرعاالزم  زیطلب نفته 

 چک –فصل سوم 

بعضاً    ا یدارد کالً    هیعلرا که در نزد محال  یاست که به موجب آن صادرکننده وجوه   یاچک نوشته   -   310ماده  

 . د ینمایواگذار م  ی گریبه د ا یمسترد 

  د یپرداخت وجه نبا  -صادرکننده برسد    یشده و به امضا  د یصدور ق  خ یمحل و تار  د یدر چک با  -  311ماده  

 .  وعده داشته باشد 
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ممکن است به صرف    - کرد باشد  به حواله   ا ی  نیشخص مع  ا یامل  چک ممکن است در وجه ح  -  312ماده  

 .  منتقل شود  یگر یامضاء در ظهر به د

 .  شود یارائه کارساز ض به مح د یوجه چک با -  313ماده  

مقررات    کن یل  ستیمحسوب ن  ی باشد ذاتاً عمل تجارت  گریبه محل د  یاز محل   نکهی صدور چک ولو ا  -   314ماده  

ضمان و مفقود شدن راجع به بروات    ی و اعتراض و اقامه دعو  سهایظهرنوقانون از ضمانت صادرکننده و   نیا

 .  خواهد بود ز یشامل چک ن

در ظرف پانزده    د یگردد دارنده چک با  ه یتأد  د یکه صادر شده است با  یمکان  ماناگر چک در ه  -   315ماده  

در ظرف   د یصادر شده باشد با رانیا گرینقطه به نقطه د ک یاگر از صدور وجه آن را مطالبه کند و  خیروز از تار

ماده پرداخت    ن یاگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در اصدور چک مطالبه شود.    خیچهل و پنج روز از تار

که    ی چک به سبباگر وجه مسموع نخواهد بود و    سی ظهرنو  ه ی او بر عل  ی دعو  گریوجه آن را مطالبه نکند د

 .  ستیدر محکمه مسموع ن ز یصادرکننده ن ه یدارنده چک بر عل ی برود دعو نیاست از ب  هیعلمربوط به محال 

اگر چه چک در وجه    د ی مهر نما  ای  امضاءظهر آن را    د یبا  کند ی م  افت یکه وجه چک را در  یکس  -  316ماده  

 . حامل باشد 

که از خارجه صادر شده    ییصادر شده است در مورد چکها  رانی که در ا  ییمقررات راجعه به چکها  -   317ماده  

وجه    تواند ی که در ظرف آن دارنده چک م  یمهلت  کنیل  -خواهد شد    تیرعازیپرداخته شود ن  رانیدر ا  د یو با

 صدور است.   خیماه از تار چهارچک را مطالبه کند 

 در مرور زمان   -فصل چهارم 

صادر شده پس از    یامور تجارت  ی برا  ایطلب و چک که از طرف تجار  راجعه به برات و فته   ی دعاو  -   318ماده 

  نکه یدر محاکم مسموع نخواهد بود مگر ا  ییقضا  بی تعق  نیآخر  ایاعتراضنامه و  صدور   خیپنج سال از تار  یانقضا

اقرار محسوب است.    خیمرور زمان از تارصورت مبدأ  نیشده باشد که در ا  نیمدت رسماً اقرار به د  نیدر ظرف ا

ماده    ن یمفاد ا  - تبصره  . شودی انقضاء مهلت اعتراض شروع م   خیدر صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تار

  ن یدفرور  12و    1303دلو    25قانون تجارت مصوب    ی اجرا  خیکه قبل از تار  ییطلبهادر مورد بروات و چک و فته 

مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور    ثیاسناد از ح  نیصادر شده است قابل اجرا نبوده و ا  1304خرداد   12و  

 . زمان راجع به اموال منقول است

  رنده چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دا  ایطلب  فته   ایاگر وجه برات    -  319ماده  

که به ضرر او استفاده    ی حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کستا   تواند ی چک م  ا یطلب  فته   ایبرات  

  چک   ایطلب  فته   ایاست که برات    ی جار  زین  یحکم فوق در مورد   - تبصره  .  د یبالجهت کرده است مطالبه نما

 قانون را فاقد باشد.   نیمقرر در ا یاساس  ط یاز شرا یکی
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 اسناد در وجه حامل   - نجماب پب

مگر در صورت    شودیمطالبه وجه آن محق محسوب م   یدارنده هر سند در وجه حامل مالک و برا   -  320ماده  

وجه به    هیوجه آن سند را منع کند تأد  هی تأد  سیپل  ای  ییقضا  تداریصالحثبوت خالف. معذلک اگر مقامات

 .  نخواهد کرد یبرمتعلق به او باشد  د که ممکن است سن ی را نسبت به شخص ثالث  ونیحامل مد 

  ست ین  ه یسند در وجه حامل مکلف به تأد  ونیکه حکم بطالن سند صادر شده مد   یجز در مورد   -  321ماده 

 .  مگر در مقابل اخذ سند 

  د یتجد   ی برا  مهیضم  ی دارا  ا یکوپن    یهاورقه   یدن سند در وجه حامل که دارادر صورت گم ش   -  322ماده  

 دهد ی گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق م در صورت   ن یهمچن  و اوراق کوپن باشد  

 . شد عمل خواهد  لیاصدار حکم بطالن مطابق ذ  یکند برا  افتیرا مرتباً در ی منفعت ایربح 

سند در تصرف او بوده و فعالً گم شده    د یمعلوم نما  ونیدر محکمه محل اقامت مد   د یبا  یمدع  -  323ماده  

 .  است ی مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کاف مه یضم ایفقط اوراق کوپن  ی مدع راگاست. 

  د یاعالن در جرا  لهیبه وس   د یرا بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست با  ی مدع  یاگر محکمه ادعا  -   324ماده  

تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم    ن اعال  ن یانتشار اول  خ یهر گاه از تار- به دارنده مجهول سند اخطار کند  

 .  کند  نیی سال تعاز سه  شیب  یمدت االقتضاءی لد  تواند ی محکمه م - بطالن آن صادر خواهد شد 

نپردازد مگر پس    یقدغن کند که وجه سند را به کس  ونیبه مد   تواند ی محکمه م  ی مدع  یبه تقاضا  -  325ماده  

 . د یانم ب یتصوکه محکمه  ین یتأم  ایاز گرفتن ضامن 

  شود ی م   ه یالتأدالزم   ی دعو ان یکه در ضمن جر  ییدر مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنها  -   326ماده  

 . خواهد شد عمل  333و   332مقرر در مواد   بیبه ترت

به عالوه    تواند ی منتشر شود محکمه م  یسه دفعه در مجله رسم  د یبا  324اخطار مذکور در ماده    -   327ماده  

 .  مقرر دارد زیرا ن  گرید د یاعالن در جرا

ه و اخطار خواهد  داد   یمهلت متناسب  یاگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدع  -  328ماده  

انقضا تا  گاه  هر  که  دعو  یکرد  تعق  خودی مهلت  به    بیرا  و سند  نکند محکوم شده  اظهار  را  دالئل خود  و 

 .  د یابرازکننده آن مسترد خواهد گرد

مقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطالن   324که مطابق ماده  یاگر در ظرف مدت   -   329ماده  

 .  آن را صادر خواهد نمود

بداند به    یکه محکمه مقتض  یگرید  لهیو هر وس   یدرج در مجله رسم   لهیابطال سند فوراً به وس   -  330ماده  

 .  د یاطالع عموم خواهد رس 
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اوراق    االقتضاءی لد   ای  د یاو سند جد حق دارد تقاضا کند به خرج    یمدع  بطال پس از صدور حکم ا  -   331ماده  

 .  خواهد داشت ه یتأد  ی حق تقاضا یشده باشد مدعکوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال

از اسناد مذکور در ماده )  -  332ماده   به ترت322هر گاه سند گم شده  نباشد  رفتار خواهد شد:    لیذ  بی( 

  ون یمد   دهد ی حکم م  د یسبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد د  یمدع  ی ادعا  که   یمحکمه در صورت 

  ه یبه صندوق عدل  -در صورت مؤجل بودن    - پس از انقضاء اجل  که حال باشد و   ی وجه سند را فوراً در صورت

 .  بسپارد

ند  س   ستین   طالبهکه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل م  یمدت مرور زمان  یاگر قبل از انقضا   -  333ماده  

 .  شودی داده م  ی امانت گذاشته شده به مدع ه یکه در صندوق عدل یوجهرفتار و اال  328ابراز شده مطابق ماده 

 . ستیباب شامل اسکناس ن نیمقررات ا -  334ماده  

  یدالل -باب ششم 

  ات یکل -فصل اول 

 خواهد ی که م   ی کس  یبرا   ای  دهش   یاست که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالت   یدالل کس  -  335ماده  

 . تابع مقررات راجع به وکالت است یاصوالً قرارداد دالل . کند یم دایطرف معامله پ د ینما ی معامالت

 .  تجارت کند  ز ینموده و شخصاً ن یمختلف دالل  یهادر رشته  تواند ی دالل م -  336ماده  

راجعه به معامله مطلع    اتیرا از جزئ  مله معا  نیصداقت طرف  ی صحت و از رو  تیدر نها  د یدالل با  -  337ماده  

مسئول تقلب و    نیاز طرف  کی دالل در مقابل هر    - بکند    نیطرف  ازی ک ی  یرا فقط برا  ی دالل  نکه یسازد ولو ا

 . باشد ی خود م رات یتقص

آنکه تعهدات آنها   ایو    د ینما  نید هیتأد   ایمعامله قبض وجه   نیاز طرف  ی کیعوض    تواند ی دالل نم  - 338ماده  

 . داشته باشد   یمخصوص  نامهاجازهنکهیرا به موقع اجرا گذارد مگر ا

ثابت    نکهیاست که در ضمن معامالت به او داده شده مگر ا  یو اسناد  اءیدالل مسئول تمام اش   -   339ماده  

 .  مزبوره مربوط به شخص او نبوده استاسناد ای اءیتلف شدن اش   ای ع یکه ضا د ینما

التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه  نمونه مال   د ینمونه باشد دالل با  یاز رو   ش که فرو  یدر مورد  -   340ماده  

 .  معاف دارند   د یق نیامعامله او را از  نیطرف نکهیبدارد مگر ا

در   ی کند ول یمختلف دالل   یهارشته  ایرشته    ک یچند آمر در    ی در زمان واحد برا  تواند ی دالل م - 341ماده  

 .  د یآنها شود مطلع نما ی رأ ریی که ممکن است موجب تغ ی گریامور دو  ب یترت نی را از ا نیآمر د یصورت با نیا
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به توسط    ن یطرف  نیراجع به آن معامله ب  ی هر گاه معامله به توسط دالل واقع و نوشتجات و اسناد  -  342ماده  

دالل ضامن    ند اباشد که به توسط او معامله را کرده   یراجع به اشخاصکه امضاها  ی او رد و بدل شود در صورت

 .  نوشتجات و اسناد مزبور است یصحت و اعتبار امضاها

که به توسط او    ی معامالت ی او ضامن اجر  کند ی م   یآنها دالل  یکه برا  یدالل ضامن اعتبار اشخاص - 343ماده  

 .  ستین شودی م

ثابت    نکه یامگر   ستیالتجاره که مورد معامله بوده مسئول نجنس مال   ایدالل در خصوص ارزش    -   344ماده 

 .  از جانب او بوده ر یشود تقص

از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل ضامن معامله    یکی  ا یمعامله    ن یهر گاه طرف  -   345ماده  

 . است

 داند ی نکته را نم  نیکه ا  یبه طرف  د یباشد با  میسه  ایکه دالل در نفس معامله منتفع    ی در صورت  -  346ماده  

وم خواهد  محک   ینقد   یجزا  الیبوده و به عالوه به پانصد تا سه هزار رمسئول خسارات وارده   اطالع دهد و اال

 . شد 

 تعهد خواهد بود.   یباشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرا میکه دالل در معامله سه  یدر صورت  -  347ماده  

 اجرت دالل و مخارج   -فصل دوم 

وساطت او تمام    ا ی  ییکه معامله به راهنما  ی کند مگر در صورت  لبه را مطا  یحق دالل   تواند ی دالل نم  -  348ماده  

 . شده باشد 

معامله    گر یداده به نفع طرف د  تیکه به او مأمور  یخود نسبت به کس   فه یاگر دالل برخالف وظ  -   349ماده  

  مستحق را قبول کند    یوعده وجه  ایو    افت یدر  یاز طرف مزبور وجه  محلی برخالف عرف تجارت  ایو    د یاقدام نما

 . در امانت خواهد شد  انتیخ یبراوه محکوم به مجازات مقرر که کرده نخواهد بود به عال  یاجرت و مخارج

.  باشد دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود  ی قیهر گاه معامله مشروط به شرط تعل   -  350ماده  

 

دالل مستحق اخذ مخارج خواهد    دبه او داده شو   کند ی که دالل م  یاگر شرط شده باشد مخارج  -  351ماده  

نگ  آنکه معامله سر  ولو  مورد  بیترتن ی. همردیبود  پرداخت    یاست که عرف تجارت  ی جار  زی ن  ی در  به  محل 

 .  که دالل کرده حکم کند  یمخارج

فسخ بشود حق مطالبه    ی قانون  اراتیاز خ  یکیبه واسطه    ای  ن یطرف  تیکه معامله به رضا  یدر صورت  -  352ماده  

 .  فسخ معامله مستند به دالل نباشد  نکهیبر ا مشروطشودی سلب نم دالل از  یدالل



 

46 

 

 قانون تجارت 

 .  معامالت ممنوعه اجرت ندارد ی دالل -  353ماده  

  ی قرارداد خصوص   نکهی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر ا  یالزحمه دالل به عهده طرفحق   -   354ماده  

 .  را مقرر بدارد بیترت نیا ریغ

شده باشد و اال محکمه با رجوع به اهل    نیمع  د یبا  ی دالل به واسطه قرارداد مخصوص   لزحمهاحق   -   355ماده  

 خواهد کرد.   نیالزحمه را معو نوع معامله حق یمکانو  یزمان  اتیمقتض  تیخبره و رعا

 دفتر  -فصل سوم 

در آن    ل یذ  ب یاو انجام گرفته به ترت  ی را که به دالل  یمعامالت   ه یداشته و کل  یدفتر  د یهر دالل با  -   356ماده  

 :د یثبت نما

 . نی( اسم متعامل1 

 که موضوع معامله است. ی( مال 2

 ( نوع معامله.  3 

 به وعده است. ایاست  ی موضوع معامله فور م یتسل نکه یبه ا ص یمعامله با تشخ ط ی( شرا4

  التجاره ال م  ا یبه وعده است وجه نقد است    ا یاست    یفور   نکه یا  ص یپرداخته شود و تشخ  د یکه با  ی ( عوض مال5

 به وعده.   ایاست  ت یبه رؤکه برات باشد   یبرات در صورت  ای

مقررات راجع به دفاتر    هیتابع کل  یدفتر دالل .  هیمعامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدل  نی( امضاء طرف6

 است.   یتجارت

 ( ونیس یکم) یکار العملحقباب هفتم 

کرده و در مقابل   یآمر( معامالت)  یگریبه حساب د  ی ول  خوداست که به اسم  یکار کس العملحق  - 357ماده 

 .  داردی م افت یدر یالعملحق

  ی کارالعملاستثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق   ل یکه به موجب مواد ذ  یجز در موارد   -   358ماده  

 .  خواهد شد  تیرعا زین

باالعملحق   -  359ماده   از جر  د یکار  انجام    تحضر اقدامات خود مس  انیآمر را  داشته و مخصوصاً در صورت 

 .  اطالع دهد به او  تی نکته را به فور نیا ت یمأمور

آمر دستور    نکه یمگر ا  ستیکه موضوع معامله است ن  یکردن اموال  مهیکار مکلف به بالعملحق   -   360ماده  

 . داده باشد 
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کار  العملباشد حق  یظاهر   وبیع  ی اراکار ارسال شده دالعملفروش نزد حق   یالتجاره که برااگر مال   -   361ماده  

( به  یآوار)   ی خسارات بحر  زان یم  نییتع  حمل و نقل و  ی متصد   ه یبر علمحفوظ داشتن حق رجوع   یبرا  د یبا

اقدامات خود مستحضر کند و اال  التجاره اقدامات الزمه به عمل آورده و آمر را از و محافظت مال  ه یمقتض  لیوسا

 .  خواهد بود لتغف ن یاز ا ه یمسئول خسارات ناش 

کار  العملفروش ارسال شده حق  یکار براالعملالتجاره رود که نزد حقمال   عیفساد سر  م یاگر ب  -  362ماده  

  ی محل   یالعمومی التجاره را با اطالع مدعکند مکلف است مال  جابیاکه منافع آمر   ی در صورت  یو حت  تواند ی م

 .  برساند  روش او به ف ندهینما ای التجاره در آنجا است که مال 

کرده به فروش رساند    ن یکه آمر مع  یمتیالتجاره را به کمتر از حداقل قکار مال العمل اگر حق  -  363ماده  

ب  د ینماثابت   نکه یامسئول تفاوت خواهد بود مگر   اجازه آمر در موقع    لی احتراز کرده و تحص  یشتری از ضرر 

 .  مقدور نبوده است

دستور آمر    تیکه از عدم رعا  ز ین  ی خسارات  ه یاز عهده کل   د یکرده باشد با  ر یکار تقصالعملاگر حق   -   364ماده  

 .  د یشده برآ یناش 

  ی مت یاز ق  شتر یبه ب  ایکرده بخرد و    نیکه آمر مع   یمتیالتجاره را به کمتر از قکار مال العملاگر حق   -  365ماده  

 .  را در حساب آمر محسوب دارد آن  د یاستفاده از تفاوت نداشته و بانموده به فروش رساند حق ن ییکه آمر تع

  ه یناش   یدهد ضررها  ی قسط  شیپ  ایبفروشد    هیرا به نس  یآمر مال   تیکار بدون رضاالعملاگر حق   -  366ماده  

کار العملمحل باشد حق   ی داخل در عرف تجارت  هی اگر فروش به نساز آن متوجه خود او خواهد بود معذالک 

 .  مگر در صورت دستور مخالف آمر شودی مأذون به آن محسوب م

مگر    ستیتعهدات طرف معامله ن  ریانجام سا  ایکار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و  العملحق  -   367ماده  

بلد او را مسئول    یعرف تجارت  ایشخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و    ایو  مجاز در معامله به اعتبار نبوده   نکهیا

 .  قرار دهد 

هر مساعده    ن یانجام معامله و نفع آمر الزم بوده و همچن  یکرده و برا  کارالعملکه حق  یمخارج  -  368ماده  

  ی مخارج انباردار   تواند ی کار مالعملحقکار مسترد شود.  العملمنفعتاً به حقاصالً و   د یکه به نفع آمر داده باشد با

 .  به حساب آمر گذارد ز یو حمل و نقل را ن

به  آن مستند    یعدم اجرا  ایکه معامله اجرا شده و    شودی العمل محق   تحقکار مسالعملحق   یوقت   -   369ماده  

اقدامات خود فقط    یکار براالعملنشده حق   ریپذ انجام  یگریعلل د  جه یکه در نت   ینسبت به امور فعل آمر باشد.  

 . د ینمایمن یخواهد بود که عرف و عادت محل مع ی مستحق اجرت
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  مت یعالوه بر ق  یمتیکه به حساب آمر ق   ی کرده و مخصوصاً در مورد   ی تکار نادرس العملاگر حق   -   370ماده  

آمر    ریبه عالوه در دو صورت اخ  - العمل نخواهد بود  دارد مستحق حق فروش محسوب   متیکمتر از ق  ایو    د یخر

که    یمجازات   ی دستور فوق مانع از اجرا  - تبصره  فروشنده محسوب کند.    ای  داری کار را خرالعملحق  تواند ی م

 . ستیدر امانت مقرر است ن  انتیخ یبرا

که موضوع معامله بوده    یوصول مطالبات خود از او نسبت به اموال   ی ر در مقابل آمر براکاالعملحق   -   371ماده  

 . حق حبس خواهد داشت- که اخذ کرده  ی متینسبت به ق ایو 

از اجازه فروش رجوع کرده و مال   ا یاگر فروش مال ممکن نشده و    -   372ماده   ب آمر  از حد    ش یالتجاره را 

او    نده ینما  ایمحل    تی بدا  العمومی آن را با نظارت مدع  تواند ی کار مالعملحقدکار بگذارالعملمتعارف نزد حق 

نداشته باشد فروش بدون حضور    زین  نده یاگر آمر در محل نبوده و در آنجا نمابه فروش برساند.    دهیمزا  ق یبه طر

اموال    نکه یارسال گردد مگر ا  ی رسم  هیبه او اخطار   د ی در هر حال قبالً با  ی خواهد آمد ول  لاو به عم  ندهینما  ا یاو  

 . باشد  الفسادع ی از جمله اموال سر

  ی اوراق بهادار  ریسا  ای و    یاسناد تجارت  ایالتجاره  فروش مال  ا ی  د یکار مأمور به خرالعملاگر حق   -  373ماده  

آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده    د یرا که مأمور به خر  یز یتواند چیمدارد   یبازار   ای  یباشد که مظنه بورس 

آمر دستور    نکه ینگاه دارد مگر ا  داریخررا که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان   ی زیچ  ایبکند و    میتسل

 . داده باشد  ی مخالف

که وکالت    یبازار در روزنرخ    ای  یرا بر طبق مظنه بورس   متیق  د یکار باالعملدر مورد ماده فوق حق  -  374ماده  

کار را  العملحق   هیالعمل و هم مخارج عادحق خواهد داشت که هم حق منظور دارد و   دهد ی خود را انجام م

 .  برداشت کند 

فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر   ای داریخر تواند ی کار شخصاً مالعملکه حق  ی در هر مورد -  375ماده  

 .  خود طرف معامله محسوب خواهد شد طرف معامله اطالع دهد  نییبدون تع

امر خود رجوع کرده و حق   -  376ماده   از  آمر  االعملاگر  از  معامله  انجام  ارسال خبر  از  قبل  رجوع    نیکار 

 شود.   فروشنده واقع ای داریخرشخصاً تواند ی نم گریمستحضر گردد د

 قرارداد حمل و نقل -باب هشتم 

 .  ردیگی را به عهده م  اءیاست که در مقابل اجرت حمل اش  ی و نقل کس حمل  یمتصد  -  377ماده   

 .  استثناء شده باشد  الًی که ذ یقرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در موارد  -  378ماده  

  - ه  یالمرسل   ح یحمل و نقل برساند: آدرس صح  یرا به اطالع متصد   ل ینکات ذ  د یکننده باارسال   -   379ماده  

در آن    د یکه مال با  یمدت   -ها  عدل  ی وزن و محتو  -  یبند طرز عدل بسته و   ایعده عدل    - مال    م یمحل تسل
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 هیخسارات ناش ها است.  گرانبکه  یی ایاش  متیق  - د یاز آن راه به عمل آ  د یکه حمل با ی راه - شود  م یمدت تسل

 .  خواهد بود نندهکآنها به غلط متوجه ارسال  نییاز تع  اینکات فوق و  ن ییاز عدم تع

  ی خسارات بحر -شود  یبند عدل  یالتجاره به طرز مناسبکه مال  د یمواظبت نما د یکننده باارسال  - 380ماده  

 . کننده استعهده ارسالبه  یبند عدل وب یاز ع ی( ناش یآوار  )

قبول    تیعدم مسئول  د ی حمل و نقل مال را بدون ق  یظاهر داشته و متصد   بیع   یبند اگر عدل  -  381ماده  

 .  خواهد بود یکرده باشد مسئول آوار 

با پرداخت    یمتصد   در ید التجاره  مادام که مال   تواند یکننده م ارسال  -   382ماده   حمل و نقل است آن را 

 .  ردیخسارات او پس بگ حمل و نقل کرده و  ی که متصد  یمخارج

 استفاده کند:  382ماده  ر از حق استرداد مذکور د تواند ی کننده نمارسال لیدر موارد ذ -  383ماده  

شده    می تسل  هیالل حمل و نقل به مرس   یمتصد   لهیو به وس   ه یکننده تهکه بارنامه توسط ارسال  یدر صورت   -   1

 باشد. 

 کننده نتواند آن را پس دهد. کننده داده و ارسالبه ارسال  ید یحمل و نقل رس  ی که متصد   یدر صورت  -  2

 د یو با  ده یالتجاره به مقصد رس اعالم کرده باشد که مال   هیالسل حمل و نقل به مر  یکه متصد   ی در صورت  -  3

 . ردی گ ل یآن را تحو

موارد    نیدر اآن را تقاضا کرده باشد.    میتسل  هیالالتجاره به مقصد مرسلکه پس از وصول مال   یدر صورت  -  4

به    ی د یرس حمل و نقل    یعمل کند معذالک اگر متصد   هیالمطابق دستور مرسل   د یحمل و نقل با  یمتصد 

  نکه ینخواهد بود مگر ا  ه یالدستور مرسل   ت یمکلف به رعا  دهیالتجاره به مقصد نرس مال کننده داده مادام که ارسال

 . شده باشد  م یتسل ه یالبه مرسل د یرس 

حمل و نقل بابت    یمطالبات متصد   ریمخارج و سا  ایالتجاره را قبول نکند و  مال  هیالاگر مرسل   -  384ماده  

تأدمال و    ه یالتجاره  مرسل   ا ینشود  متصد   یدسترس ه یالبه  با  ی نباشد  نقل  و  اطالع    د یحمل  به  را  مراتب 

گذارد و در هر   امانتینزد ثالث  ایالتجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته و مال  دهیکننده رسانارسال

در مدت    ه یالمرسل   ا یو    کننده رسالاگر اکننده خواهد بود. به عهده ارسال   ن یدو صورت مخارج و هر نقص و ع

.  آن را به فروش برساند   362مطابق ماده    تواند ی حمل و نقل م  ی نکند متصد   نیالتجاره را معمال   ف یتکل  یمناسب

 

  ی آن فرض کرد با مخارج   یبرا   توانی که م  یمتیق  ایباشد و    ع یسر  عیی التجاره در معرض تضاگر مال   -   385ماده  

  ا ی محل    تیبدا  العمومیفوراً مراتب را به اطالع مدع  د یو نقل با  حملی متصد   د یماآن شده تکافو نن  یکه برا 



 

50 

 

 قانون تجارت 

  نکه ی از ا  د یرا با  هیالکننده و مرسلارسال   المقدوریحتو با نظارت او مال را به فروش رساند.    دهیاو رسان  ندهینما

 .  مسبوق نمود د یالتجاره به فروش خواهد رس مال

ثابت    نکه یآن خواهد بود مگر ا  متیحمل و نقل مسئول ق   ی گم شود متصد   ای  لفالتجاره تاگر مال   -   386ماده  

  ا یو    هیالمرسل   ایکننده و  ارسال   ریمستند به تقص   ای التجاره  خود مال گم شدن مربوط به جنس   ا یتلف    د ینما

تعل  یناش  که    یماتیاز  داده   یکی بوده  آنها  و  از  حوادث  ایاند  به  ه  ی مربوط  که    ز ین  یبمواظ  یمتصد چ یبوده 

  مت یاز ق  ادتر یز  ایکمتر    ی خسارت مبلغ  زان یم  یبرا  تواند ی م  نیقرارداد طرف   د ینما  یر یاز آن جلوگ  توانستینم

 . د ینمان یالتجاره معکامل مال 

  ی متصد   زیالتجاره ن( مال یآوار)   ی خسارات بحر  اینقص    ای  میتسل  ریاز تأخ  هیدر مورد خسارات ناش   -  387ماده  

بود.  فوق   اده حمل و نقل در حدود م که ممکن بود در    یاز خسارات  تواند ی خسارات مزبور نم مسئول خواهد 

را   بیترت نیا خالفنی قرارداد طرف نکهیمگر ا د یالتجاره حکم به آن شود تجاوز نماصورت تلف شدن تمام مال 

 . مقرر داشته باشد 

و نقل واقع شده اعم از   ملاست که در مدت ح یراتیحمل و نقل مسئول حوادث و تقص  یمتصد  - 388ماده 

است که    یهیبد   -را مأمور کرده باشد    یگریکننده دحمل و نقل   ایکرده و  خود مباشرت به حمل و نقل   نکهیا

 . شده محفوظ استکه از جانب او مأمور  یحمل و نقل  یحق رجوع او به متصد  ریدر صورت اخ

 . د یرا مستحضر نما ه یالالتجاره مرسلبه محض وصول مال  د یحمل و نقل با ی متصد  -  389ماده  

التجاره مطالبه  حمل و نقل بابت مال   ی را که متصد   یوجوه  ریمخارج و سا  زانیم   ه یالاگر مرسل  -   390ماده  

تقاضا  د ینمای م نکند حق  ا  التجارهمالم یتسل  یقبول  مگر  داشت  نخواهد  متنازع   نکهیرا  تا ختم    هیفمبلغ  را 

 .  امانت گذارد ه یر صندوق عدلاختالف د

حمل و نقل    یمتصد   هی بر عل  گریشود د  هی آن تأد  هی قبول و کرا  ید یق  چیالتجاره بدون هاگر مال   -  391ماده  

  ی حمل و نقل مسئول آوار   ی عمده به عالوه متصد   ر یتقص  ا ی  سیتدلنخواهد شد مگر در مورد   رفته یپذ   ی دعو

به    یدگیاوضاع و احوال رس مطابق   که  ی را در مدت  یآن آوار  هیالکه مرسل  یخواهد بود در صورت  ز یظاهر ن  ریغ

به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به    یستیبا  ایو    د یالتجاره ممکن بود به عمل آمال

التجاره  گرفتن مال   لیز تحو منتها تا هشت روز بعد ا  د یاطالع با  ن یاطالع دهد در هر حال احمل و نقل   ی متصد 

 .  داده شود

محل    تداریاختالف باشد محکمه صالح  هیالحمل و نقل و مرسل   ی متصد   نیکه ب  یدر هر مورد   -  392ماده  

فروخته    االقتضاءی لد   ا یامانت گذارده شده و    یالتجاره نزد ثالثمالامر دهد   نیاز طرف  یک ی  یبه تقاضا  تواند ی م

حال بوده به    چه التجاره در  مالاز آنکه   ی حاک  یمجلسصورت   م یپس از تنظ  د یفروش با  ر یشود در صورت اخ
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سپردن آن به صندوق    ایو    شودی التجاره ادعا مکه بابت مال  ی پرداخت تمام مخارج و وجوه  له یبه وس .  د یعمل آ

 .  کرد  یر یجلوگ توان یالتجاره م از فروش مال  هیعدل

  ن یمبدأ ا  -سال است    ک یحمل و نقل مدت مرور زمان    یمتصد   هیخسارت بر عل  ی نسبت به دعو  -  393ماده  

در آن روز به    یستیبا  میاست که تسل  یروز  میدر تسل  ریتأخ  ایالتجاره و  مالگم شدن  ایمدت در صورت تلف  

 . شده  م یتسل ه یالمرسلکه مال به  ی ( روزی آوار)  یعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحر

 . ستیباب ن نیپست تابع مقررات ا لهیحمل و نقل به وس  -  394ماده  

   یتجارت ندگان ینما ریو سا یتجارتمقام قائم -باب نهم 

امور مربوطه به تجارتخانه   هی انجام کل یتجارتخانه او را برا   س ییاست که ر ی کس ی مقام تجارتقائم   -  395ماده 

سمت مزبور ممکن است کتباً  آور است.  تجارتخانه الزام   ی او برا  ی و امضاخود قرار داده   بیاز شعب آن نا  ی کی  ای

 .  عمالً ایداده شود 

 .  ستیاند معتبر نکه از آن اطالع نداشته  یدر مقابل اشخاص ی مقام تجارتقائم  ارات یاخت د یتحد  -  396ماده  

تا تمام امضاء نکنند    نکهیا  د یممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با ق  یمقام تجارت قائم   -  397ماده  

  توان ی م  ی اند فقط در صورتاطالع نداشته   د یق  نیکه از ا  یاشخاص ثالث در مقابل  یتجارتخانه ملزم نخواهد شد ول 

 . شده باشد و اعالن  ده یبه ثبت رس  هیمطابق مقررات وزارت عدل د ی ق  نیاز آن استفاده کرد که ا

  ب یتجارتخانه نا  یکارها  ه ی را در کل  یکس  تواند یتجارتخانه نم  س ییبدون اذن ر  ی مقام تجارت قائم   -   398ماده  

 .  خود قرار دهد 

  ه ی مطابق مقررات وزارت عدل د یو اعالن شده با دهیکه وکالت او به ثبت رس  یمقام تجارتعزل قائم  -  399ماده 

 .  شودی محسوب م ی که از عزل مطلع نبوده وکالت باق  یمقابل ثالثن شود و اال در و اعال ده یبه ثبت رس 

  ی مقام تجارتقائم   شرکتبا انحالل    ستیمنعزل ن  یمقام تجارت تجارتخانه قائم   سییحجر ر   ایبا فوت    -  400ماده  

 .  منعزل است

دارند   یندگیشعبه تجارتخانه سمت نما  ایاز امور تجارتخانه    یکه در قسمت  یکسان  ریوکالت سا  -   401ماده  

له  حق دارد از مضمون  ی ضامن وقت  -   402ماده  ضمانت    - باب دهم  است.  راجع به وکالت  یتابع مقررات عموم

  نیطرف  نیبکه   د یرجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نما  ی صلا  ون یکه بدواً به مد   د یتقاضا نما

 . مقرر شده باشد  ب یترت نی نامه( اضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت خواه)
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باشد طلبکار    یضمانت تضامن  ی خصوص  ی موافق قراردادها  ای  نیکه به موجب قوان  ی موارد  ه یدر کل  -  403ماده  

از آنها و عدم وصول طلب خود    ی کیپس از رجوع به    ا یرجوع کرده    مجتمعاًیاصل  ون یمد به ضامن و    تواند ی م

 .  د یرجوع نما یگری طلب به د ه یبق  ایتمام  یبرا

قانون متضامناً مسئول انجام    ایاست که چند نفر به موجب قرارداد    ی جار  زین  یحکم فوق در مورد  -  404ماده  

 . باشند  یتعهد 

  ا ی  یبه واسطه ورشکستگ   نکهیولو ا  ستین  هی ضامن ملزم به تأد  ی اصل  نید  اجل  دنیقبل از رس   -  405ماده  

 . شده باشد مؤجل او حال  ن ید ی اصل ونیفوت مد 

 .  است ی ضمان حال از قاعده فوق مستثن -  406ماده  

به    د یبا  ز یاخطار نسبت به ضامن ن  نیاست ا  ی مشروط به اخطار قبل  ی اصل  نیاگر حق مطالبه د  -   407ماده  

 .  د یعمل آ

 .  شودی م ی بر زیاز انحاء ساقط شده ضامن ن یبه نحو  یاصل نیکه د نیهم -  408ماده  

انصراف از ضمان ملزم    ایطلب    افتیله را به درمضمون  تواند ی حال شد ضامن م  نیکه د   ن یهم  -  409ماده  

 .  کند ولو ضمان مؤجل باشد 

ضامن را    - وده ب  قه یبا وث  ن یاگر د  -   قه یم وثیامتناع از تسل  ایطلب    افت یله از دراستنکاف مضمون  - 410ماده  

 . ساختخواهد  ی خود بر ی فوراً و به خود

رجوع    ی را که برا  ی تمام اسناد و مدارک  د یله بارا پرداخت مضمون  ی اصل  ن یپس از آنکه ضامن د  -   411ماده  

  -  د ینما  میضامن تسل  هباشد آن را ب   قهیبا وث  یاصل  ن یبه او داده و اگر داست  د یعنه الزم و مفضامن به مضمون 

به    قه ی انتقال وث  ی که برااست   یفات یعنه مکلف به انجام تشرمنقول داشته مضمون   ر یغ  قه ی وث  یاصل  ن یاگر د

 ضامن الزم است.  

 یدر ورشکستگ - ازدهمیباب 

 اتیدر کل -فصل اول  

او است حاصل    دهکه بر عه  ی وجوه ه یتوقف از تأد  جه ی در نت  ی شرکت تجارت   ا یتاجر    یورشکستگ  -   412ماده   

  توانی م  ز یسال بعد از مرگ او ن  کیبوده تا    فی در حال توق  الفوتن یرا که ح  یتاجر  یحکم ورشکستگ .  شودی م

 صادر نمود.  
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 و اثرات آن  یدر اعالن ورشکستگ -فصل دوم 

شده    صلاو حا  ی تعهدات نقد   ریسا  ا یقروض    ه یوقفه که در تأد  خ یدر ظرف سه روز از تار  د یتاجر با  -   413ماده  

توقف خود را به دفتر محکمه  اقامت خود اظهار نموده صورت  تیبدااست  دفاتر    ه یو کل  ییحساب دارامحل 

 .  د ینما م یخود را به دفتر محکمه مزبوره تسل یتجارت

  ل یذو متضمن مراتب    ده یمورخ بوده و به امضاء تاجر رس   د یصورتحساب مذکور در ماده فوق با  -  414ماده  

 باشد: 

 منقول تاجر متوقف به طور مشروح.   ریاموال منقول و غ ه ی کل م یتقو و ( تعداد 1

 قروض و مطالبات.  هی ( صورت کل2

  ی اسام  ینسب  ایمختلط    -  ی تضامن  یهاشرکت در صورت توقف  .  ی( صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخص3

 .  شود مهیضم د یبا زیشرکاء ضامن ن هی و محل اقامت کل

 :شودی اعالم م ل یدر موارد ذ تیمحکمه بدا  حکمتاجر به  یورشکستگ  -  415ماده  

 الف( بر حسب اظهار خود تاجر.

 چند نفر از طلبکارها.  ای  کی یب( به موجب تقاضا

 .  تیبدا العمومی مدع یج( بر حسب تقاضا

حکم   خینشد تار  نیو اگر در حکم مع  د ینما  نیتوقف تاجر را مع  خیدر حکم خود تار  د یمحکمه با -  416ماده  

 .  محسوب است وقفت خیتار

 . شودی به طور موقت اجرا م  یحکم ورشکستگ  -  417ماده  

آنچه که ممکن است در    یصدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حت   خیتاجر ورشکسته از تار  -   418ماده 

ورشکسته که استفاده از آن مؤثر    یو حقوق مال   اراتیاخت  ه ی ممنوع است. در کلاو گردد   د یعا  یمدت ورشکستگ 

و حقوق   اراتیاو از اخت  یدارد به جاورشکسته بوده و حق   یمقام قانونقائم  هی تصف ریاو باشد مد  ونید  هیتأد در

 .  مزبوره استفاده کند 

منقول داشته    ریغ  ایاز منقول    یی رشکسته دعواهر کس نسبت به تاجر و  یحکم ورشکستگ   خیاز تار  -  419ماده  

دستور    نیمشمول هم  زین  ییاقدامات اجرا  هی کل  -کند    بیاو تعق  تیفطربه   ایاقامه    هیتصف  ریبر مد   د یباشد با

 .  خواهد بود

  ی ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعو  تواند ی محکمه هر وقت صالح بداند م  -   420ماده  

 .  مطروحه اجازه دهد 
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به مدت    نسبت   ه یمقتض  فات یتخف  تیصادر شد قروض مؤجل با رعا  یکه حکم ورشکستگ   ن یهم  -   421ماده  

 .  شودی به قروض حال مبدل م

نوشته   ی را قبول  یبرات  ایصادر کرده که قبول نشده   یبرات  ا یداده   یطلبهر گاه تاجر ورشکسته فته  -   422ماده 

نسبت به مدت    هی مقتض  فات یتخف  تیبا رعا  د یبا  باشند ی برات م  ایطلب  فته وجه   هیکه مسئول تأد   یاشخاص  ریسا

 . ند ینما نیآن را در سر وعده تأم هیتأد  ای ازند وجه آن را نقداً بپرد

  ا ی  ی( هر صلح محابات1باطل و بالاثر خواهد بود:    د ی را بنما  لیهر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذ   -  423ماده  

هر قرض    هی( تأد2منقول باشد.    ریغ  ایراجع به منقول    نکهیهر نقل و انتقال بالعوض اعم از ا  یهبه و به طور کل

منقول   ریغ ایاز اموال منقول  ی( هر معامله که مال 3که به عمل آمده باشد.  لهیمؤجل به هر وس  ایحال  زاعم ا

 .  و به ضرر طلبکاران تمام شود د ینما د یتاجر را مق

که با تاجر طرف معامله    یبر اشخاص  یطلبکار  ای  هیتصف   ریاز طرف مد   یاقامه دعو   جهیهر گاه در نت  -  424ماده  

  ی برا   ای  نید  یفرار از ادا   ی توقف خود برا  خیشود تاجر متوقف قبل از تارآنها ثابت  یقانون  مقامئم بر قا  ایبوده  

بوده است آن معامله قابل    المعاملهنیحمت یاز ربع ق  ش یب  یاضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرر 

ا ق  نکهیفسخ است مگر  تفاوت  از صدور حکم فسخ  در ظرف  فسخ    یدعو  دازد را بپر  متیطرف معامله قبل 

 .  شودی م رفته یوقوع معامله در محکمه پذ  خیسال از تاردو 

  ی پس از قطع  د یبا  هیعلمحکوم   د یهر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نما  -   425ماده  

آن را قبل از    المعاملهنی ح  متیو ق  میتسل  هیتصف  ریبه مد   ناًیبوده است عرا که موضوع معامله   یشدن حکم مال

را    مت یتصرف او نباشد تفاوت قمال مزبور در   ن یدارد و اگر ع  افت یشود در  میتاجر به غرما تقس  یی آنکه دارا

 .  خواهد داد

بوده است آن معامله خود    ی مسبوق به تبان  ای  ی اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صور  - 426ماده  

معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما    وضوعمکه   یو منافع مال  نیع  - به خود باطل  

 حصه خواهد بود.  

 عضو ناظر  نییدر تع -فصل سوم 

نفر را به سمت عضو    کی محکمه    شودی تاجر اعالن م  یکه به موجب آن ورشکستگ   یدر حکم  -  427ماده  

 .  خواهد کرد نیناظر مع

 .  آن است انیو سرعت جر یامور راجعه به ورشکستگ  اداره عضو ناظر مکلف است به نظارت در  -  428ماده  

محکمه است عضو ناظر به محکمه   تیرا که حل آن از صالح یاز ورشکستگ  هیتمام منازعات ناش   - 429ماده 

 .  راپرت خواهد داد
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 .  نموده نیقانون مع نیممکن است که ا یعضو ناظر فقط در موارد  ماتی از تصم تیشکا -  430ماده  

 .  کرده نیمحکمه است که عضو ناظر را مع تیمرجع شکا -  431ماده  

 او بگمارد.   ی را به جا ی گریو د  لیعضو ناظر با تبد  تواند ی م  شه یمحکمه هم -  432ماده  

 نسبت به ورشکسته  هیاقدامات اول ریدر اقدام به مهر و موم و سا -فصل چهارم 

 . دهد ی م  زی امر به مهر و موم را ن یمحکمه در حکم ورشکستگ  -  433ماده  

عضو مزبور برداشتن    دهیکه به عق  یمگر در صورت   د یفوراً توسط عضو ناظر به عمل آ   د یمهر و موم با  -  434ماده  

 .  فوراً شروع به برداشتن صورت شود د یصورت با  نیممکن باشد در اروز کیتاجر در  یی صورت دارا

قرار    یباشد محکمه در حکم ورشکستگ   رده عمل نک  414  -  413اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده    -   435اده  م

 .  تاجر را خواهد داد ف یتوق

داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از    ز ین  ی ورشکسته در مواقع  ف یقرار توق  -   436ماده  

 .  کند   یر یجلوگ خواهد یمیشدن عمل ورشکستگ  ه یاداره و تسو

  ن ینموده باشد ام  ی خود را مخف  ییاز دارا  ی قسمت  ایتمام    ایکه تاجر مقروض فرار کرده    یدر صورت   -   437ماده  

  نیبالفاصله ا  د یو با  د یران فوراً اقدام به مهر و موم نماچند نفر از طلبکا  ایک ی   یبر حسب تقاضا   تواند ی صلح م

 .  اطالع دهد  العمومیاقدام خود را به مدع

تجارتخانه و منزل تاجر    ه ی و اسباب و اثاث  شتجاتها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوانبارها و حجره   -   438ماده  

 .  مهر موم شود د یبا

شرکاء ضامن مهر و   یاموال شخص  ینسب ا یمختلط  -   یتضامن یهاشرکت یدر صورت ورشکستگ   - 439ماده  

به موجب حکم    ایشرکت    یدر ضمن حکم ورشکستگ   زین  هاآن   یورشکستگ حکم  نکهیموم نخواهد شد مگر ا

 از مهر و موم معاف است.   نید  اتیماده و ماده فوق مستثن نیدر مورد ا - تبصره . شد جداگانه صادر شده با

   هیتصف ریدر مد -فصل پنجم 

نفر را به    کیدر ظرف پنج روز پس از صدور حکم    یمنته   ای  یمحکمه در ضمن حکم ورشکستگ   - 440ماده  

 . کند ی م  ن یمع ه یتصف تیریسمت مد 

که در آن مدت طلبکاران    ی صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدت  ه یته  ی ابر  ه یتصف  ر یاقدامات مد   -  441ماده  

  ن یقانون مع  نیکه به موجب ا  ی عالوه بر آن قسمت  هی تصف  ر یمد   ف یوظا  یکلو به طور   ند ینما  ی خود را معرف  د یبا

 . شد خواهد  نیمع  شودیم  م یتنظ هی شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدل

 خواهد کرد.   نیمع ه یرا محکمه در حدود مقررات وزارت عدل هی تصف ر یمد  هالزحمحق  زان یم -  442ماده  
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  هیتصف ریمد فیدر وظا -فصل ششم 

   اتیدر کل -مبحث اول 

انجام آن را    یمزبور تقاضا  ریباشد مد   امدهیبه عمل ن  هی تصف  ر یمد   نییاگر مهر و موم قبل از تع   -   443ماده  

 .  خواهد نمود

کرده    ی را از مهر و موم مستثن  ل یذ  اءیکه اش   دهد ی به او اجازه م  ه یتصف  ریمد   یتقاضا  هعضو ناظر ب   -   444ماده  

 :د ینما خارجف یو اگر مهر و موم شده است از توق 

 تاجر ورشکسته و خانواده او الزم است. ی حوائج ضرور یکه برا   یو اسباب  هی البسه و اثاث -  1

 .د یحاصل نما متیکسر ق   ایشود  عیضا باًیکه ممکن است قر ییایاش  -  2

  ف ی که توق  یتاجر ورشکسته و استفاده از آن الزم است در صورت  هیبه کار انداختن سرما  ی که برا  یی ایاش   -  3

و صورت آن برداشته    م یفوراً تقو  د یو ثالثه با  ه یمذکور در فقره ثان  اءیاش آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.  

 .  شود

که نگاه داشتن    ییایحاصل کند و اش   مت یکسر ق  ایشده    ع یضا  باً یقرکه ممکن است    ییایفروش اش   -   445ماده  

به    ه ی تصف  ر یتاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مد   هیانداختن سرمابه کار   ن یو همچن  ست ین  د یآنها مف

 . د یآی عمل م

را مهر و موم    اکه آنه  ی صلح  نیام  ایدفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر    -  446ماده  

توق از  از  فینموده است  آنها را به مد   لیآن که ذ خارج کرده پس  .  د ینمای م   میتسل  هی تصف  ریدفاتر را بست 

  ک یهم که وعده آنها نزد  ی ق تجارتاورا  -کند    د یدفاتر را به طور خالصه ق   تیفی مجلس کدر صورت   د یدفتردار با

خارج شده در    فیاز توق  د یبه عمل آ  هینیاقدامات تأم  د یبه آنها با  نسبتا یآنها نوشته شود و    یقبول  د یبا  ایاست  

  ه ی تصف  ریکه از مد   یفهرستو   د یتا وجه آن را وصول نما  شودی م   لیتحو  هی تصف  ریمجلس ذکر و به مد صورت

وصول    دهد ی که م  یدر مقابل قبض  ه ی تصف  ر یمطالبات را مد   ر یسا  -   گردد ی م   میبه عضو ناظر تسل  شودی گرفته م

و اگر    شودی و به توسط او باز م  میتسل  هی تصف  ریبه مد   رسد ی که به اسم تاجر ورشکسته م  یمراسالتد ینمای م

 .  شرکت کند  تواند ی مخود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسالت 

صورت  -  447ماده   در  ورشکسته  وس   ی تاجر  م  ی برا  یگرید  لهیکه  باشد  نداشته  و    تواند ی اعاشه  خود  نفقه 

  محکمه   ب یصورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصو  ن یدر ا  - خود درخواست کند   یی از دارا  ااش رخانواده 

 . د ینمای م نیمع
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حضور او منتها چهل و    ی برا  د ینمای بستن دفاتر احضار م  ی تاجر ورشکسته را برا  ه یتصف   ر یمد   -   448ماده  

ناظر اقدام به عمل خواهد آمد    و که تاجر حاضر نشد با حضور عض  یصورتدر   شودی هشت ساعت مهلت داده م 

 . حاضر باشد   هی نیتأم اتیعمل هی در موقع کل تواند ی تاجر ورشکسته م -

آن را فوراً    ه یتصف  ریننموده باشد مد   م یخود را تسل  ییکه تاجر ورشکسته صورت دارا  ی در صورت  -   449ماده  

 .  کند ی م  میتنظ د ینمای م لی که تحص یاطالعاتر یو سا  هیدفاتر و اسناد مشارال  له یبه وس 

از   یو نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگ  ییصورت دارا م یعضو ناظر مجاز است که راجع به تنظ -  450ماده 

  قات ی از تحق  د یبخواهد و با  حاتی توض  گریاز اشخاص د  نیاو و همچن  نیمستخدمتاجر ورشکسته و شاگردها و 

 دهد.    بیمجلس ترتمذکوره صورت 

  یی صورت دارا بی و ترت فی توقدر رفع  -مبحث دوم 

نموده و تاجر ورشکسته را   یی صورت دارا م یشروع به تنظ فیرفع توق  ی پس از تقاضا ه یتصف   ریمد   -  451ماده 

 .  ستیحضور او مانع از عمل ن عدمی ول کند ی موقع احضار م نیهم در ا

  ی کی.  د ینمای م  ه یتهرا در دو نسخه    یی صورت دارا  شودی م  ف یکه رفع توق  یجیبه تدر  ه یتصف  ریمد   -   452ماده  

 . ماند ی در نزد او م ی گریو د شدهمیبه دفتر محکمه تسل نیاز نسخت

که الزم بداند استمداد    ی اموال از اشخاص  م یو تقو  ییصورت دارا  ه یته  ی برا  تواند ی م  هی تصف  ر یمد   -   453ماده  

  یی صورت دارا  مهیضم  ت شده اس   م یقبالً تقو  یول  امدهین  ف یدر تحت توق444که موافق ماده    ییایکند صورت اش 

 . خواهد شد 

  ی ورشکستگ   ت یخود صورت خالصه از وضع  تیمأمور  خیدر ظرف پانزده روز از تار  د یبا  هی تصف  ر یمد   -   454ماده  

داده به عضو    ب یترت  د یآی که ظاهراً به نظر م  یموجب آن شده و نوع ورشکستگ که   یاز علل و اوضاع  ن یو همچن

 . د ینمای م م یتسل محلیی ابتدا یالعموم ی ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدع

  ن یفقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در ح  توانند ی منصبان پارکه مصاحب  -  455ماده  

حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات  پارکه در هر موقع    ن یرسانند. مأمورحضور به هم   یی برداشتن صورت دارا

 امر باشد.   انیجر ل یباعث تعط د یمراجعه نبا نیامراجعه کنند.    یرشکستگ مربوطه به و

 در فروش اموال و وصول مطالبات   -مبحث سوم 

التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و  تمام مال   ییشدن صورت دارا  ه یپس از ته  -  456ماده  

 .  شودی م  می تسل هی تصف ریبه مد  تهتاجر ورشکس اءیاش ( و نی د  اتیاز مستثن ریبه غ)   هیاثاث

با اجازه    تواند ی م   نیو همچن  د ینمای با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت م  هی تصف  ر یمد   -   457ماده  

اظهارات   د یقبالً با  کنیل  د یالتجاره تاجر مباشرت نماو مال   تیالبفروش اثاث و نظارت عضو ناظر به   العمومیمدع
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استما را  ورشکسته  برا  ه یالاقل مشارال  ا ی  عتاجر  توض  ی را  موجب    بیترت  - کند  احضار   حاتیدادن  به  فروش 

 . خواهد شد   نیمع  هی نظامنامه وزارت عدل

با اجازه عضو ناظر    ه یتصف   ریمد   باشند ی م   نفع یطلبکارها در آن ذ  أت یکه ه  ینسبت به تمام دعاو  -   458ماده  

مورد تاجر    ن یمنقول باشد و در ا  ر یراجع به اموال غ  وره مزب  یاگر چه دعاو را به صلح خاتمه دهد   ی دعو  تواند ی م

 . احضار شده باشد  د یورشکسته با

االجرا نخواهد بود مگر  باشد صلح الزم   الیاز پنج هزار ر  ش یب  اینبوده    میاگر موضوع صلح قابل تقو  -  459ماده  

و در هر صورت    شودی م  ار صلحنامه تاجر ورشکسته احض  قیدر موقع تصد   د ینماقیمحکمه آن صلح را تصد   نکهیا

منقول   ر یصلح راجع به اموال غکه  یصورتاعتراض ورشکسته در  -حق دارد که به صلح اعتراض کند   هیمشارال

 .  د ینما نیصلح را مع فیخواهد بود تا محکمه تکل یاز صلح کاف یر یجلوگ یباشد برا

گردد.    م یمحل تسل  هیفوراً به صندوق عدل   د یبا  شودی م افتیدر هیتصف   ریکه به توسط مد  یوجوه -  460ماده  

وجوه مزبور از صندوق    کند ی و مخارج باز م  داتیورشکسته اعم از عا  عملی برا  یصندوق مزبور حساب مخصوص

 .  هی تصف ر یمد  قیمگر به حواله عضو ناظر و تصد   گرددی مسترد نم

   هینیدر اقدامات تأم -مبحث چهارم 

حفظ حقوق تاجر ورشکسته    ی برا  ه ی نیاقدامات تأم  تی به مأمور  روع مکلف است از روز ش   ه ی تصف  ر یمد   -   461ماده  

 آورد. او به عمل  نیونینسبت به مد 

 مطالبات طلبکارها  صی در تشخ  -مبحث پنجم  

در    هیتصف   ریکه به موجب اخطار مد   ی در مدت  -طلبکارها مکلفند    یپس از صدور حکم ورشکستگ   -  462ماده  

  ه ی که کل  یسواد مصدق آن را به انضمام فهرست  ایاسناد طلب خود    -  شدهنیمع  هیحدود نظامنامه وزارت عدل

 . دارند افت یکرده قبض در  م یبه دفتردار محکمه تسل د ی نمای م  نیمطالبات آنها را مع

مهلت مذکور در ماده قبل شروع    ی انقضا  خیمطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تار  ص یتشخ  -  463ماده  

که در نظامنامه    یبیبه ترت  -  گرددی م  نیرف عضو ناظر معکه از ط  یساعتو   وزشده و بدون وقفه در محل و ر

 .  شودیم  بیتعق - خواهد شد  نیمع

او تشخ  یهر طلبکار   -  464ماده     ن یدر ح  تواند ی منظور شده م  ییحساب داراجزء صورت  ای  صیکه طلب 

فعالً در    ا یشده    صیکه سابقاً تشخ  یی و نسبت به طلبها  دهیبه هم رسانطلبکارها حضور   ریمطالبات سا  ص یتشخ

 . خواهد داشتحق را خود تاجر ورشکسته هم  نیهم - د یاست اعتراض نما ی دگیتحت رس 
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  ف ی و به عالوه توص نیمطالبات مع   صیمجلس تشخآنها در صورت  یمحل اقامت طلبکارها و وکال  -  465ماده 

م  یمختصر  داده  سند  در    د یبا  ز ین  السطورنی ب   الحاقات  ای  یدگیتراش   ای   یخوردگقلم   نییتعو   شودی از 

 .  است ه یفمتنازع  ا ینکته مسلم شود که طلب مسلم  نیو ا د یمجلس قصورت

  د یاز محکمه محل تقاضا نما  ایبه نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد    تواند ی عضو ناظر م  -  466ماده  

 .  بفرستد  و نزد او از دفاتر طلبکارها استخراج کرده  یصورت

را نوشته امضاء نموده و عضو    لیسند عبارت ذ  یدر رو  ه یتصف  ریاگر طلب مسلم و قبول شد مد   -  467ماده  

در ظرف    د یهر طلبکار با  ".........خیجزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تار":  کند ی م  قیآن را تصد   زیناظر ن

را که اظهار کرده طلب    ی التزام بدهد طلب  شودی م  نی مع  ه یکه به موجب نظامنامه وزارت عدل  یب یمدت و به ترت

 .  قصد استفاده نامشروع استو بدون  ی قیحق

  د یرا به محکمه رجوع و محکمه با  ه یحل قض  تواند ی واقع شده عضو ناظر م  ه یفاگر طلب متنازع   -   468ماده  

در امر به   ق یتحق ظرامر دهد که با حضور عضو نا تواند ی محکمه م  د ینمایدگیراپرت عضو ناظر رس  ی فوراً از رو

از آنها کسب اطالع    ا یناظر احضار  دهند عضو  یطلب اطالعات  نیراجع به ا  توانند یرا که م   ی و اشخاص  د یعمل آ

 .  کند 

باشد که    ی طور   ه یبه محکمه رجوع شده و قض  یطلب  ص یکه اختالف راجع به تشخ  ی در موقع  -   469ماده  

طلبکارها    أتیبر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس ه  د یاصادر کند بمحکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم 

 .  و مجلس مزبور منعقد شودنشده  یدگیرس  جه یمنتظر نت  نکهیا ایافتد و  ر یبه تأخ یقرارداد ارفاق   بیترت یبرا

معادل    ه یفبه انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع   م یدر صورت تصم  تواند ی محکمه م  -   470ماده  

  ی طلبکارها برا  أت یموقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات ه  کند یمن یدر قرار مزبور مع  محکمه که    ی مبلغ

 . د یمبلغ مذکور شرکت نما

مجلس را    ر یقرار تأخ  تواند ی واقع شده باشد محکمه م  یی جزا  ب یمورد تعق  یکه طلب  ی در صورت  -   471ماده  

  د یآن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نما  صاحب  تواند ی نمود نم  مجلسر یبه عدم تأخ  میاگر تصم  یبدهد ول

نداده  را  مادام که محاکم صالحه حکم خود  نمو  مزبور  به    اتیوجه در عمل  چیهبه   تواند ی اند طلبکار  راجعه 

 .  شرکت کند  یورشکستگ 

  ات یعمل  ر یو به سا  یقرارداد ارفاق  ب یبه ترت  467و    462در مواد    ن یمع  یهامهلت  ی پس از انقضا  -   472ماده  

 .  شودیممداومت یراجعه به ورشکستگ 

و    اتیعمل نکردند نسبت به عمل  462حاضر نشده و مطابق ماده    نهیکه در مواعد مع  ییطلبکارها  -  473ماده  

ندارند    یگونه اعتراض  چی وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق ه  میتقسکه راجع به   یماتیو تصم  صاتیتشخ
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حق داشته باشند حصه    نکه یا  بدونشوند ی جزء غرما حساب م  د یبه عمل آ  تکه ممکن اس   ی ماتیدر تقس  ی ول

 . ند ینشده مطالبه نما م یکه هنوز تقس ی از اموال گرفت ی سابق به آنها تعلق م ماتیرا که در تقس

اشخاص  -   474ماده   اموال متصرف  یاگر  به  از آن    ی اراتیخ  ی تاجر ورشکسته دعو  ی نسبت  و صرفنظر  دارند 

 . ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند  یورشکستگ عمل  هی تصف  ن یآن را در ح د یبا کنند ینم

  ی خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرف  یمجر  زین  یاراتیخ  یحکم فوق درباره دعو  -   475ماده  

 بر ضرر طلبکارها نباشد.  نکهیادارد مشروط بر  گرانید  ایخود 

 جر ورشکسته ه حساب تایو تصف یدر قرارداد ارفاق -فصل هفتم 

 آنها  یدر دعوت طلبکارها و مجمع عموم -مبحث اول 

  ن ی مع  467که به موجب نظامنامه مذکور در ماده    ی موعد   خ یعضو ناظر در ظرف هشت روز از تار  -   476ماده  

موقتاً قبول شده است   ا ی  ق یو تصد   صیرا که طلب آنها تشخ   ییطلبکارهاه ی شده به توسط دفتردار محکمه کل

 یهاطلبکارها در رقعه   یعمومموضوع دعوت مجمع   -  د ینمای دعوت م  ی مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاق  یراب

 .  شود حیتصر د یبا د یدعوت و اعالنات مندرجه در جرا

شده است در تحت    نیکه از طرف عضو ناظر مع   یمزبور در محل و روز و ساعت  ی مجمع عموم  -  477ماده  

م  هیمشارال  استیر تشخ  ییطلبکارها-   شودی منعقد  آنها  طلب  تصد   ص یکه  همچن  قیو  و  است    ن یشده 

به    زیتاجر ورشکسته ن   شوندی محاضر  هاآن الوکاله  ثابت  ل یوک  ای  ده یکه طلب آنها موقتاً قبول گرد  ییطلبکارها

که عذر    د ینما  ل یاعزام وک  تواند ی م   ی شخصاً حاضر گردد و فقط وقت  د یبا  هیمشارال  شودی مجمع احضار م  نیا

 . باشد  دهیعضو ناظر رس  قیو صحت آن به تصد داشته   موجه

که به عمل آمده و    یو اقدامات   ی ورشکستگ   تیاز وضع  ی به مجمع طلبکارها راپورت  ه ی تصف  ر یمد   -   478ماده  

به عضو    ده یرس   هی تصف  ر یراپورت مزبور به امضاء مد  دهد ی شده است مکه با استحضار تاجر ورشکسته   یاتیعمل

دهد.    ب یترت  یطلبکارها صورت مجلسمجمع   ماتیمذاکرات و تصم  هی از کل  د یو عضو ناظر با  شودی م  میناظر تقد 

 

 یدر قرارداد ارفاق -مبحث دوم 

 ی قرارداد ارفاق بی در ترت -فقره اول 

که در    ی مراسم  یمگر پس از اجرا  شودی او منعقد نم  یتاجر ورشکسته و طلبکارها  یقرارداد ارفاق  -  479ماده    

 .  فوق مقرر شده است
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نفر از طلبکارها با داشتن    ک یکه الاقل نصف به عالوه    شودی منعقد م  ی فقط وقت  ی قرارداد ارفاق  -   480ماده  

موقتاً قبول    ایشده    قی و تصد   ص یمبحث پنجم از فصل ششم تشخکه مطابق   یالبات مط  ه یالاقل سه ربع از کل

 .  گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و اال بالاثر خواهد بود

سه    یمبلغ دارا  ثیاز ح  یطلبکارها عدداً حاضر شوند ول  تیاکثر  یهر گاه در مجلس قرارداد ارفاق  -   481ماده  

حاصله    جه یرا حائز نباشند نت  ی عدد  ت یاکثر  یربع از مطالبات باشند ول   سهی آنکه دارا   ا یربع از مطالبات نباشند  

 .  شودی بعد داده م  هفته کی  یبرا  یاز آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثان

مجلس را امضاء  حاضر بوده و صورت  هاآن الوکاله  ثابت  لیوک  ایکه در مجلس اول خود    ییطلبکارها  -  482ماده  

اگر    ی دهند ول یرییخود تغ  میحاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصم  یثاندر مجلس ستند یاند مجبور ننموده 

مطابق    ی و مبلغ  یعدد  ت یاکثر  یثاناگر در جلسه   -است    یباق   خودسابق آنها به اعتبار    ماتیحاضر نشدند تصم

 .  خواهد بود یقطع ی قشود قرارداد ارفا ل یتکم 480ماده  

  ی در موقع  -   شودی منعقد نم  ی اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاق  -  483ماده  

با    ایاست طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آ  زم ال  شودی م   ب یتعقکه تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب 

  ی دگیرس   جهیبه زمان حصول نت  هیمشارالخود را در امر   میتصم  یاحتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاق

کرد   خواهند  موکول  تقلب  تصم  یفور   میتصم  ایبه  بخواهند  اگر  گرفت  بعد    م یخواهند  زمان  به  موکول  را 

را حائز باشند چنانچه   480در ماده    نیعم  تیمبلغ اکثر  ثیعده و از ح  ثیحاضر از ح  یکارهاطلب  د یباند ینما

که به موجب مواد    یشود قواعد   یانعقاد قرارداد ارفاق  یتقلب بنابه   ی دگیرس   جهی مدت و حصول نت  یدر انقضا

 .  معمول گردد د یبا زیموقع ن  نیقبل مقرر است در ا

در    کنیممکن است ل ی محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاق  ریبه تقص   یشکستگ اگر تاجر به عنوان ور  -  484ماده 

مقررات ماده    تیو با رعا  بیتعق   جهی تا حصول نت  توانند یباشد طلبکارها متاجر شروع شده   ب یکه تعق  یصورت

 .  ندازند یب ریدر قرارداد را تأخ   میقبل تصم

راجع به قرارداد اعتراض    توانند یند ماداشته   یارفاق طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد    هی کل  -   485ماده  

و خود تاجر ورشکسته    هی تصف  ریقرارداد به مد   خیهفته از تار  کیظرف  موجه بوده و در   د یاعتراض با  -کنند  

جلسه محکمه که به    نی و تاجر ورشکسته به اول هیتصف  ریمد ابالغ شود و اال از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. 

 . شوند ی احضار م کنند یم   یدگیرس  یگ عمل ورشکست

آن را از    قیتصد   توانند ی قرارداد م   نیاز طرف  کیمحکمه برسد و هر    قیبه تصد   د ی با  یقرارداد ارفاق  -  486ماده  

به  راجع    ی میهفته مذکور در ماده قبل تصم  کیمدت    یقبل از انقضا  تواند یمحکمه نم.  د یمحکمه تقاضا نما

به عمل    یکه حق اعتراض دارند اعتراضات  ییطلبکارهامدت از طرف   نیهر گاه در ظرف ا  -  د یاتخاذ نما  قیتصد 
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اگر اعتراضات  - حکم واحد صادر کند    ی قرارداد ارفاق  ق یدر موضوع اعتراضات و تصد   د یآمده باشد محکمه با

 .  شودیبالاثر م  نفعیشود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذ قیتصد 

  ت ی فیکه متضمن ک  یراپورت   د یدهد عضو ناظر با  یقرارداد رأ  قیقبل از آن که محکمه در باب تصد   -   487ماده  

 . د ینما میباشد به محکمه تقد و امکان قبول قرارداد  یورشکستگ 

 امتناع خواهد نمود.   ی قرارداد ارفاق قیقواعد مقرره محکمه از تصد  تیدر صورت عدم رعا -  488ماده  

 ی در اثرات قرارداد ارفاق -فقره دوم 

در ظرف ده    ایاند بوده   ت یکه در اکثر  ییشد نسبت به طلبکارها ق یتصد  ی که قرارداد ارفاق  ن یهم -  489ماده    

نبوده و قرارداد را    تیکه جزو اکثر  یی طلبکارها  ی خواهد بود ول  یقطعاند آن را امضاء نموده   ق یتصد   خیروز از تار

  کن یل  ند ینما افت یدر رسد ی مبه طلبکارها اجرت  ییسهم خود را موافق آنچه از دارا  توانند ی اند مهم امضاء نکرده 

  ی تمام طلب کسان  هیطلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأد   ه ی تاجر ورشکسته بق  ییاز دارا  هی حق ندارند در آت

 . اند آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده  ایشرکت داشته  یارفاقکه در قرارداد 

پس از    نکه یمگر ا  شودیبطالن نسبت به آن قبول نم   یدعو   ی ارفاقشدن قرارداد    قیپس از تصد   -   490ماده  

 .  قلمداد نشده است یق یبه کار رفته و قدر حق لهیمقدار قروض ح اییی دارا  زانیمکشوف شود که در م قیتصد 

با    یحساب کاملصورت  هی تصف  ریشد مد   یقرارداد قطع  قیکه حکم محکمه راجع به تصد   ن یهم  -  491ماده  

دفاتر    ه ی کل  ه ی تصف  ریمد   -   شود ی که در صورت عدم اختالف بسته م  دهد ی محضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته

را    ی که قرارداد ارفاق  یطلبکاران  به د یآنچه که با  یورشکسته را به استثنا  یی دارا  نی و اسناد و نوشتجات و همچن

سهم طلبکاران مذکور    هی تأد  قرارو پس از آنکه    ردیگی م   د یرد کرده رس   هیاند داده شود به مشارالامضاء نکرده 

داد  م   ه ی تصف  ریمد   تیمأموررا  ا  -   شودی ختم  تمام  ناظر صورت   ن یاز  عضو  و    د ینمای م  ه یته  یمجلسمراتب 

 خواهد داد.   یکرده حکم مقتض  ی دگیمحکمه رس   اختالفد یدر صورت تول - ابد یی خاتمه م تش یمأمور

 ی فسخ قرارداد ارفاق ایدر ابطال   -فقره سوم 

 باطل است:  یقرارداد ارفاق ل یدر مورد ذ  -  492ماده   

 به تقلب.  یتاجر به ورشکستگ  ت یدر مورد محکوم -  1

 .  490در مورد ماده  -  2

که باشد( به    یدر صورت ضامنها )  ایرا بدهد ضمانت ضامن  ی اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاق -  493ماده  

 .  شودی م ی خود ملغ ی خود



 

63 

 

 قانون تجارت 

فسخ قرارداد مزبور بر    ی ن است برا را اجرا نکرد ممک  ی قرارداد ارفاق  ط یشرا  شکستهاگر تاجر ور  -   494ماده  

 .  نمود  یاو اقامه دعو هیعل

چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها    ای  ک یاز قرارداد را    ی قسمت  ا یتمام    یکه اجرا  ی در صورت  -   495ماده  

آن قسمت از قرارداد    ریاو بخواهند و در مورد اخ  زرا که ضامن دارد ااز قرارداد   یقسمت  ایتمام    یاجرا  توانند ی م

 .  است ی آنها تضامن تی. در صورت تعدد ضامن مسئولشودی که ضامن نداشته فسخ م

شده در تحت    بیبه تقلب تعق  یقرارداد به عنوان ورشکستگ   قیاگر تاجر ورشکسته پس از تصد   -  496ماده  

به محض    یبداند اتخاذ کند ول   ی را که مقتض  ه ینیتأم  لیقسم وسا  هرتواند ی محکمه م  د یحبس در آ  ای  ف یتوق

 . شودی حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع م ای ب یصدور قرار منع تعق

عضو    کی محکمه    یفسخ قرارداد ارفاق  ایحکم ابطال    ایبه تقلب    یپس از صدور حکم ورشکستگ   -   497ماده  

 .  کند ی م ن یمع هی تصف ر یمد  ک یناظر و 

صورت    ی فوراً از رو  هی تصف  ر یمد   د یو مهر و موم نما  ف یتاجر را توق  یی دارا  تواند ی م  هی تصف  ر یمد   -   498ماده  

  ب یترت  یی صورت دارا  ی برا  ی نوشتجات نموده و اگر الزم باشد متمماسناد و   یدگ یسابق اقدام به رس   ییدارا

که در    د ینما  دعوتباشند  را اگر   د یجد   یاعالن در روزنامه طلبکارها  له یفوراً به وس   د یبا  هی تصف  ریمد   دهد ی م

در اعالن مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب    -ابراز کنند    یدگیرس   ی ماه اسناد مطالبات خود را برا  ک یظرف  

 .  درج شود د یشده است با نیمعه ی تصف ر یآن مد 

  ی نسبت به مطالبات -  شودی م  یدگ یکه مطابق ماده قبل ابراز شده رس   یبدون فوت وقت به اسناد  -   499ماده 

از آنها   یقسمت ایکه تمام  یمطالبات  - د یآیبه عمل نم د یجد  یدگیرس شده است  قیتصد  ای صیتشخ  سابقاًکه 

 .  شودی پرداخته شده است موضوع م ق یبعد از تصد 

تا صدور حکم    ی قرارداد ارفاق  ق یورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصد که تاجر    ی معامالت  -   500ماده  

که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر    ی مگر در صورت  شودینمباطل   نموده فسخ قرارداد مزبور    ا یبطالن  

 .  طلبکاران هم باشد 

که بعد از    یو اشخاص  ی طلبکاران ارفاق  نیتاجر ب  ییدارا  ی ابطال قرارداد ارفاق  ایدر صورت فسخ    -  501ماده  

 . شودی م  می تقساند به غرماطلبکار شده  ی قرارداد ارفاق

آنها از    ی اند مأخوذگرفته   یز یابطال چ  ایبعد از توقف تاجر تا زمان فسخ    یاگر طلبکاران ارفاق  -   502ماده  

 .  خواهد شد  کسررسد یغرما به آنها م ب یکه به ترت یوجه

قرارداد مزبور    نکهیبدون ا  اًیو ثان  د یگرد  یبه قرارداد ارفاق   یورشکست و امرش منته  یگاه تاجرهر    -   503ماده  

 االجرا است. الزم  یثانو یمقررات دو ماده قبل در ورشکستگ شد  ورشکستفسخ شود   ایابطال 
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  یحساب و ختم عمل ورشکستگ غیدر تفر  -مبحث سوم 

شروع    یعمل ورشکستگ   غ یو تفر  ه یتصف  اتیفوراً به عمل  ه ی تصف  ر یمنعقد نشد مد   یاگر قرارداد ارفاق   -   504ماده  

 .  خواهد کرد

اعاشه ورشکسته    یرا برا  یمحکمه مبلغ   د ی( موافقت نما480مذکور در ماده )  تیکه اکثر  یدر صورت   -  505ماده  

 .  کرد خواهد نیمع  447در حدود مقررات ماده 

را با    یقرارداد ارفاق  توانند ی ورشکست شود طلبکارها م  ینسب   ایمختلط    -   یاگر شرکت تضامن  -  506ماده  

شرکت تابع مقررات    یی دارا  ی. در صورت ثانند یشرکاء ضامن منعقد نماچند نفر از   ای کیمنحصراً با    ایشرکت  

منعقد شده است به   یقرارداد ارفاق که با آنها ییشرکا  یشخص  یی دارا ی ول شودی م  می مبحث و به غرما تقس نیا

با آنها قرارداد خصوص  ای  کیشر  -نخواهد شد    م یغرما تقس تعهد    توانند یمنعقد شده نم  ی شرکاء ضامن که 

  ی ضمانت  تیکه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئول  یکیشر  -خودشان    یصمگر از اموال شخ   ند ینماحصه 

 .  است یمبر

عامل    ای  لیامر وک  نیا  یبرا  توانند ی اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند م   -   507ماده  

 .  را بدهند  تی مأمور نیا ه یتصف ریمد به خود  ایانتخاب نموده  ی مخصوص

مدت و حدود وکالت و    د یبا  داردی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر م  یمی ضمن تصم  در   -   508ماده  

مذکور    م یتصم  -گردد    ن یخود نگاهدارد مع  ش یمخارج الزمه پ  یبراتواند ی م   لیکه وک   ی وجه  زان ی م  نیهمچن

خود تاجر ورشکسته و    - مبلغاً  سه ربع از طلبکارها عدداً و   ت یمگر با حضور عضو ناظر و با اکثر  شودی اتخاذ نم

 ند یدر محکمه اعتراض نما  م یتصم  نینسبت به ا  توانند ی ( م473ماده    تیبا رعامخالف )  ی طلبکارها  نیهمچن

 . اندازدی نم ر یرا به تأخ  م یتصم  یاجرا اعتراضن یا -

  ه حاصل شود ک   یتعهدات  دهد ی که تجارت ورشکسته را ادامه م  یعامل  ای  ل یاگر از معامالت وک  -   509ماده  

اند شخصاً عالوه بر حصه که در  که آن اجازه را داده   یی فقط طلبکارهاتاجر ورشکسته است   یی از حد دارا  شیب

 . باشند ی تعهدات مذکوره ماند مسئولکه داده   یارات یمزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اخت ییدارا

مکلف است تمام    ه یتصف  ریمد   دحساب شو  غ یکه عمل تاجر ورشکسته منجر به تفر  یدر صورت   -   510ماده  

و حقوق او را صلح و مصالحه    ونیمطالبات و د  دهیورشکسته را به فروش رسانمنقول تاجر  ر یاموال منقول و غ

. اگر  د یآی حضور تاجر ورشکسته به عمل ممراتب در تحت نظر عضو ناظر و با   نی کند تمام ا  غ یو وصول و تفر

وزارت  فروش اموال مطابق نظامنامه   -است    ی کاف  العمومیمدع  تحضارتاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود اس 

 .  به عمل خواهد آمد  هیعدل

. د ینمای عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت م  د یعمل تاجر به اتمام رس   غ یکه تفر  نیهم  -  511ماده  

 .  خود را خواهد دادحساب هی تصف ر یجلسه مد  نیدر ا
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که موافق    یابقاء اجاره به نحو   ایدر فسخ    ه یتصف   ریدر اجاره تاجر ورشکسته باشد مد   ی هر گاه اموال  -  512ماده  

بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت    میاگر تصم  -  کند ی ممیمنافع طلبکارها باشد اتخاذ تصم

  ی ناتیاجاره بوده و تأم   ءبر ابقا  میتصماگر  شوند ی اند جزو غرما منظور مق شدهمستح  خیاالجاره که تا آن تارمال

به موجب اجاره  تأمهم سابقاً  باشد آن  تأم   نات ینامه به موجر داده شده  که پس    ی ناتیابقاء خواهد شد و اال 

  ی بر فسخ اجاره موجر راض  هی تصف  ر یمد   م یکه با تصم  ی در صورت -باشد    ی کاف  د یبا   شودی داده م  یورشکستگ از

 .  داشترا نخواهد  نیبه فسخ نشود حق مطالبه تأم 

مشروط  )  د ینما  ض یتفو  ی گریمدت به د  هی بق  یبا اجازه عضو ناظر اجاره را برا  تواند ی م  ه ی تصف  ریمد   -   513ماده  

  ی کاف  قه ی وث د یبا  ر یبه غ  ض یحق منع نشده باشد( و در صورت تفو  ن یا  ن یطرفیبه موجب قرارداد کتب  نکه یبر ا

نامه را به  و مقررات اجاره   ط یشراه ی به مالک اموال مستأجره داده و کل  د یاالجاره را بنماپرداخت مال   ن یکه تأم

 موقع خود اجرا کند.  

 از آنها  کیدر اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر  -فصل هشتم 

 منقول دارند   نهیکه ره ییدر طلبکارهامبحث اول   

 . شوند ی م د یق   ادداشتی ی در دست دارند فقط در صورت غرما برا  نهیکه ره ییطلبکارها -  514ماده  

مرهون را از    ءیدر هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و ش   تواند ی م  ه یتصف  ریمد   -  515ماده  

 .  ورشکسته منظور داردتاجر  ییرهن خارج و جزو دارا

  ز یآن را به فروش برساند و مرتهن ن  العمومی با نظارت مدع  د یبا  ه یتصف   ریفک نشود مد   قه یاگر وث  -   516ماده  

از طلب طلبکار باشد مازاد به    ش یپس از وضع مخارج ب  قهی وث  فروش مت یدعوت شود. اگر ق  د یآن موقع با  رد

  ی عاد  ی خود در جزو طلبکارهاطلب   ه یبق  ی فروش کمتر شد مرتهن برا  متیو اگر ق  شودی م   م یتسل  ه ی تصف  ریمد 

 .  در غرما منظور خواهد شد 

. عضو  کند ی م  میبه عضو ناظر تقد   ند ینمای م  قهی وث  ی ادعارا که    ییصورت طلبکارها  هی تصف  ریمد   -  517ماده  

که   یپرداخته گردد در صورت شودی م ه یکه ته یوجوه نیاز اول هاآن  طلبدهد یمزبور در صورت لزوم اجازه م 

 .  شودی طلبکارها اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع م  قهیه حق وثنسبت ب

 منقول حق تقدم دارند   ریکه نسبت به اموال غ ییدر طلبکارها مبحث دوم 

در   ایمنقول   ییدارا  می منقول حاصل شده قبل از تقس  ر یکه از فروش اموال غ  یوجوه  می اگر تقس  - 518ماده  

دارند و حاصل فروش اموال   ی منقول حقوق  ر یکه نسبت به اموال غ  ییطلبکارهابه عمل آمده باشد   نیهمان ح

  ی که برا   ی منظور و از وجوه  ی غرما معمولطلب خود جزو   ه یبق  ه طلب آنها را ننموده است نسبت ب   تیمزبور کفا

 شدهق یکه قبالً مذکور شده است تصد   ی طلب آنها به طور  نکه یمشروط بر ا  برند یغرما مزبور مقرر است حصه م 

 . باشد 
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منقول    ییاز بابت دارا  یمنقول حاصل شده وجه   ریکه از فروش اموال غ  ی وجوه  می اگر قبل از تقس  -  519ماده  

و اعتراف شده است    قی دارند و طلب آنها تصد   یمنقول حقوق  ریاموال غکه نسبت به   ییشود طلبکارها  م یتقس

در    یافتیعنداالقتضاء مبلغ در  یولبرند ی غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه م   ریو ساطلب خود جز  هی کل  زانیبه م

 . شودی منقول از طلب آنها موضوع م ری حاصل اموال غ میموقع تقس

  ر یبه واسطه مقدم بودن سا  ی دارند ول  یمنقول حقوق   ر یکه نسبت به اموال غ  ییدر مورد طلبکارها  -  520ماده  

  ی مرع  لیذ  بیمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترت  ریاموال غ  متیقم یتقس  نیدر ح  توانند یطلبکارها نم

  افت یدر  ی از بابت طلب خود وجه  ول منق  ر یحاصل اموال غ  میمزبور قبل از تقس  یاگر طلبکارهاخواهد بود:  

  د یموضوع و به حصه که با  ردیگی علق مبه آنها ت  منقولر یمبلغ از حصه که از بابت اموال غ  نیداشته باشند ا

اند بوده   حقیذمنقول   ری که در اموال غ  ییطلبکارها  هی و بق  گرددی شود اضافه م  میتقس   یمعمول  یطلبکارها  نیب

 .  برند ی جزو غرما محسوب شده حصه م ه یق طلب خود نسبت آن ب ه یبق یبرا

منقول    ریکه نسبت به اموال غ  ییاز طلبکارها  یبعض  گرید  ی اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارها  -   521ماده  

بابت قرارداد    نیآنها جزو غرما محسوب و بد نکنند طلب  افت یدر  ی دارند وجه  یحق از  سمت هر معامله که 

 به عمل خواهد آمد.  ز ین آنهابا  شود ی با غرما م رهیو غ  یارفاق

 طلبکارها و فروش اموال منقول   نی ب  میتقسدر فصل نهم 

و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده    یپس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگ   - 522ماده  

به نسبت   کارهاطلب  نی منقول ب  ییگردد مجموع دارا هیمطالبات ممتازه تأدبه صاحبان  د یکه با  یباشد و وجوه

 . شده است خواهد شد  قیتصد  و   صیطلب آنها که قبالً تشخ

ماه  ی اجرا  یبرا  ه یتصف   ر یمد   -   523ماده   فوق  ماده  در  مذکور  صورت   ک ی  ی مقصود  عمل  مرتبه  حساب 

وجوه    م ی. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسدهد ی عضو ناظر م وجوه موجوده به   نییرا با تع  یورشکستگ 

 .  اطالع داده شودکه به تمام طلبکارها د ینمای و مواظبت م   نیداده مبلغ آن را مع بکارهاطل ن یمزبور ب

ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که    می مق  یطلبکارها حصه طلبکارها  نیوجه ب  م یدر موقع تقس  -   524ماده  

  یی ت داراصور  رد  حاًی. چنانچه مطالبات مزبور صحگرددی شده است موضوع مو قروض منظور   یی در صورت دارا

که هنوز در باب آنها   یمطالبات  ی. برا کند اد یرا ز یحصه موضوع تواند ی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر م

 .  موضوع کرد ی مبلغ د یاتخاذ نشده است با ی قطع  میتصم

  ن یآنها مع  ی که قانون برا  ی خارجه موضوع شده است تا مدت  م یمق   ی طلبکارها  ی که برا   یوجوه   -   525ماده  

قانون مطالبات    نیمذکور مطابق ا  یاگر طلبکارها  - خواهد شد    سپرده ه یبه طور امانت به صندوق عدل  ده کر

  ی وجوه.  گرددی م  میتقس  دهیرس ق یکه طلب آنها به تصد   ییطلبکارها  نینرسانند مبلغ مزبور ب  قیخود را به تصد 
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که طلب    ییطلبکارها ن یب  بات آن مطال  قیدر صورت عدم تصد   ده یموضوع گرد نشدهق یمطالبات تصد  ی که برا

 .  شودی م م یشده تقس قیآنها تصد 

مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبالً مالحظه کرده باشد    پردازد ی نم  هی تصف  ریرا مد   یطلب   چیه  -  526ماده  

  تواند ی عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند م  کند ی م  د یق  سند ی را که پرداخته در رو  یمبلغ   ه یتصف  ریمد 

 د یشود در هر حال با  پرداخته یشده وجه  قیکه طلب در آن تصد   یمجلسدهد که به موجب صورت  هاجاز

 .  ذکر کنند  م یصورت تقس لی وجه را در ذ  د یطلبکارها رس 

که تمام    ند یاجازه نما ل یطلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحص أتیممکن است ه -  527ماده 

تا  یقسمت  ای مطالبات  و  طور   ورشکستهجراز حقوق  به  نشده  وصول  هنوز  که  تاجر    یرا  و صالح  که صرفه 

  ه ی اقدامات مقتض  هی تصف  ریمد صورت   نیورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در ا

که    د یبه عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نما  تواند یم   ی خصوص هر طلبکار  نیدر ا  -به عمل خواهد آورد    را

 . ند یخود را اتخاذ بنما م یتا تصم د ی را عودت نما گریدیاطلبکاره

 استرداد  یدر دعو -فصل دهم 

به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب    یاوراق تجارت   یتاجر کس  یاگر قبل از ورشکستگ   -  528ماده  

در    ناًیو اسناد ع  شتهنگ   هی تأد  ایبرساند و وجه اوراق مزبور وصول    ینیمصرف معبه   ایصاحب سند نگاهدارد و  

 .  اسناد را استرداد کنند  ن یع توانند یمدر نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن  یورشکستگ  نیح

داده شده است که به حساب   هی به مشارال  ایکه در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده    ییهاالتجارهمال   -  529ماده  

نزد شخص    ایجزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود    ایآنها کالً    نیمادام که عالتجاره به فروش برساند صاحب مال

 .  قابل استرداد استباشد فروش گذارده شده و موجود  ی برا ایاز طرف تاجر مزبور به امانت  یگرید

آن موجود است اگر    نی کرده و ع  ی داریخر  ی گریکه تاجر ورشکسته به حساب د  ییهاالتجاره مال   -   530ماده  

شده قابل    یداریکه به حساب او آن مال خر  ی فروشنده و اال از طرف کسباشد از طرف   شده آن پرداخته ن  متیق

 .  استرداد است

فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده    ی التجاره که برااز مال   یقسمت  ایهر گاه تمام    -   531ماده  

ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم  و تاجر  داریخر  نیب  ینحو  چیو به ه

ا تاجر ورشکسته    نکهیاز  به طور کل   داریخر  اینزد  و  به دهر مال  نیع  یباشد  ن  یگری متعلق  در  تاجر  که  زد 

 .  ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است

 امه بارن  ایحساب  صورت یتاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از رو  یالتجاره که برااگر مال   -  532ماده  

و    شودی نم  رفته یاسترداد پذ   ینباشد دعو   ی و فروش صور  ده یفروش رس کننده است به امضاء ارسال  ی که دارا

مساعدتاً   ا یگرفته    الحسابی طور علرا که به   ی وجوه  د یقابل استرداد است و استردادکننده با  529اال موافق ماده  
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بشود به طلبکارها   ه یتأد   د یها بابابت   ن یاز ا  ایشده    ه ی تأد  ره یو غ  مه یو ب  ونیسیحمل و حق کم   هی از بابت کرا

 .  بپردازند 

کس  -   533ماده   گاه  ولمال  ی هر  فروخته  ورشکسته  تاجر  به  تاجر    کن یالتجاره  خود  به  نه  آن جنس  هنوز 

به اندازه که وجه آن را نگرفته    تواند ی آن کس م  اورد یحساب او بکه به   گریشده و نه به کس د  م یورشکسته تسل

 . التجاره امتناع کند مال  م یاز تسل

 د یالتجاره را تقاضا نمامال   م یبا اجازه عضو ناظر تسل  تواند ی م  ه ی تصف  ر یدر مورد دو ماده قبل مد   -   534ماده  

 .  ورشکسته مقرر شده است بپردازدفروشنده و تاجر  نیرا که ب ی متیق د یبا ی ول

تالف  و در صورت اخ  د یرا قبول نما  سترداد ا  یعضو ناظر تقاضا  ب یبا تصو  تواند ی م   ه یتصف   ر یمد   -   535ماده  

 .دهد یرا م  ی حکم مقتضعضو ناظر  ده یمحکمه پس از استماع عق

 یاز احکام صادره راجع به ورشکستگ  تیدر طرق شکا - ازدهمیفصل 

قبل از    یتوقف تاجر در زمان  خیکه به موجب آن تار  یحکم  ن یو همچن  یحکم اعالن ورشکستگ   -  536ماده    

 .  اعتراض استشود قابل   صیتشخ  یاعالن ورشکستگ 

با  -   537ماده   از طرف اشخاص ذ  د یاعتراض  و  تاجر ورشکسته در ظرف ده روز  ا  نفع یاز طرف    ران یکه در 

آنها  کیدر ظرف    مند یمق از طرف  آ  کهیی ماه و  اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل    ی ابتدا  د یدر خارجه 

 .  شودیم  اعالن است که احکام مذکوره  ی خیمزبور از تار یمدتها

  چ یه گر یشده است د ن یمطالبات طلبکارها مع قیو تصد   صی تشخ ی که برا یمهلت  یپس از انقضا  -  538ماده 

 ای  یکه به موجب حکم ورشکستگ   یخیآن تار  ریتوقف به غ  خیتار  نییتعاز طرف طلبکارها راجع به   ییتقاضا

توقف    خیشد تار  یمنقض مزبوری که مهلتها  نیهم  -باب صادر شده قبول نخواهد شد   نیکه در ا  ی گریحکم د

 .  خواهد بود ر ییقابل تغ ریو غ  ی نسبت به طلبکارها قطع

که    یکسان  یمدت برا  نیبه ا  -ابالغ است    خیده روز از تار  یاز حکم ورشکستگ   نافیمهلت است  -   539ماده  

 .  شودی اضافه م وز ر کی فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ شش از  ش یمحل اقامت آنها از مقر محکمه ب

 :ستین ز یو تم ناف یقابل اعتراض و است ل یذ ی قرارها -  540ماده  

 . هیتصف  ریمد  ایعضو ناظر   رییتغ ای  نییراجعه به تع ی( قرارها 1

 خانواده او.  ایاعانه به جهت تاجر ورشکسته  ی راجعه به تقاضا ی( قرارها 2

 است. ستهالتجاره که متعلق به ورشکمال  ایفروش اسباب  یقرارها ( 3

 . داردی را مقرر م  هیفمطالبات متنازع  یقبول موقت ایرا موقتاً موقوف   یکه قرارداد ارفاق  یی ( قرارها4
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 خود صادر کرده است.   ت یکه عضو ناظر در حدود صالح ی از اوامر تیصادره در خصوص شکا ی( قرارها 5

 به تقلب یو ورشکستگ ری به تقص یدر ورشکستگ -باب دوازدهم 

 ر یبه تقص یدر ورشکستگ -فصل اول  

 :شودی اعالن م ر یورشکسته به تقص لیتاجر در موارد ذ  -  541ماده   

ا  هیمخارج خانه مشارال  ای  یکه محقق شود مخارج شخص  ی ( در صورت1 به عا  یعاد   امیدر  او    ید یبالنسبه 

 العاده بوده است.فوق 

کرده که در عرف    یصرف معامالت  هخود مبالغ عمد   هیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرما  ی( در صورت 2

 محض است.نفع آن منوط به اتفاق ایتجارت موهوم  

اگر    ایوز کرده باشد  نازلتر از مظنه ر   ی فروش   ایباالتر    ید یخود خر  یانداختن ورشکستگ   ر ی( اگر به قصد تأخ3

  ا یاز راه استقراض  نکهی اعم از ا د ینما ی وجه ل یاست به کار برده تا تحصکه دور از صرفه   یلیبه همان قصد وسا

 باشد.   گرید  قیبه طر ایصدور برات 

 .  داده و طلب او را پرداخته باشد  حیترج  نیریتوقف بر سا  خیاز طلبکارها را پس از تار ی کی( اگر 4

 اعالن شود: ریهر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقص  لیدر موارد ذ -  542ماده  

  ت یکرده باشد که نظر به وضع  یتعهدات  د ینما  افتیدر  ی عوض  قابلو بدون آنکه در م  یگر ی( اگر به حساب د1

 .العاده باشد فوق انجام آنها آن تعهدات نیاو در ح یمال

 قانون رفتار نکرده باشد. نیا  413او متوقف شده و مطابق ماده  یتجارت اتی( اگر عمل2

  ا یدفتر نداشته    1304خرداد   12و   نیفرورد 12و   1303دلو   25قانون تجارت مصوب    یاجرا   خی( اگر از تار3

خود را اعم از قروض و مطالبات به طور    ی حقوق  تی وضع  ییصورت دارادر   ایبوده    بیترتی ب   ایدفاتر او ناقص  

 . باشد(نشده  ی موارد مرتکب تقلب  نیدر ا  نکهیمشروط بر انکرده باشد )  نیمع حیصح

 .  است یبی ماه تا سه سال حبس تأد 6جنحه محسوب و مجازات آن از  ر یبه تقص یورشکستگ  -  543ماده  

  العموم یمدع  بیتعق   ای از طلبکارها    ک یهر    ا ی  هی تصف  ریمد   یبه جرم فوق بر حسب تقاضا  ی دگیرس   -   544ماده  

 . د یآی در محکمه جنحه به عمل م 

به عمل آمده باشد مخارج    العمومی از طرف مدع  ری تاجر ورشکسته به تقص  ب یکه تعق  ی در صورت  -   545ماده  

اجرا    نیمأمور  ی در صورت انعقاد قرارداد ارفاق  - نمود    لیتحم  طلبکارهاأت ی به ه  توانی وجه نم  چیبه ه   ا آن ر

 .  قرارداددر   نهیمع ی مدتها یمخارج کنند مگر پس از انقضا ن یاقدام به وصول ا توانند ینم
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تاجر به عهده    ائتدر صورت بر  شودی به نام طلبکارها م  هی تصف  ر یکه از طرف مد   یب یمخارج تعق  -  546ماده  

دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر    کنیشد به عهده دولت است له محکوم ک  ی طلبکارها و در صورت   أتیه

 .  د یورشکسته مراجعه نما

از طرف    ایکند    بیتعق  ریبه تقص  یتاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگ   تواند ینم   هیتصف   ریمد   -  547ماده  

 .  حاضر یطلبکارها ت یاکثر بیمگر پس از تصو شوداقع و یخصوص یطلبکارها مدع أتیه

تاجر ورشکسته    تیدر صورت محکوم  د یآی از طلبکارها به عمل م  یکیکه از طرف    یب یمخارج تعق  -   548ماده  

 است.  کننده ب یذمه به عهده تعقبه عهده دولت و در صورت برائت

 به تقلب  یدر ورشکستگ -فصل دوم 

به    ایکرده و   ی خود را مخف  یی از دارا  ی قسمت  ا یکه دفاتر خود را مفقود نموده    ه هر تاجر ورشکست  -  549ماده  

به    ایاسناد و  له یهر تاجر ورشکسته که خود را به وس  ن یبرده و همچن ان یماز  یمواضعه و معامالت صور قیطر

نموده    د اقلمد   ونیمد   باشد ی نمون یمد   قتی که در حق  یزانی و قروض به طور تقلب به م  ییصورت دارا  لهیوس 

 .  شودی است ورشکسته به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات م

است.   هیالرعاالزم  548تا    545و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد   بیتعق یراجع به تقاضا -  550ماده 

 

از تاجر ورشکسته در امر  ریکه اشخاص غ یاتیدر جنحه و جنا -فصل سوم 

  شوندیمرتکب م  یورشکستگ

مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به    ل یاشخاص ذ  یدر مورد ورشکستگ   -  551ماده  

 تقلب محکوم خواهند شد:

ببرند   انیمنقول او را از م  ر یغ ایمنقول   ییاز دارا یقسمت  ا یکه عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام  ی ( اشخاص1

 . ند ینمای مخف ایخود نگاهدارند  شیپ ای

را قلمداد کرده و مطابق ماده    یمواقع  ریطلب غ  یگری به اسم د  ایکه به قصد تقلب به اسم خود    یشخاص( ا2

 .  التزام داده باشند  467

را    549ندرجه در ماده  تجارت نموده و اعمال م  یبه اسم موهوم   ای  ی گریکه به اسم د  یاشخاص  -   552ماده  

 . باشند ی به تقلب مقرر است محکوم م  ورشکستهی که برا   یاند به مجازاتمرتکب شده 

  ا ی  ند ینما  ی مخف   ایببرند    ان یاموال او را از م  ه یاگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارال  -   553ماده  

 .  است محکوم خواهند شد  نیمع سرقتی که برا  یخود نگاهدارند به مجازات شیپ
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  نکه یولو ا  ل ید در خصوص مسائل ذیبا  کند ی م  یدگی در مواد قبل محکمه که رس  نهیدر موارد مع  - 554ماده  

 حکم بدهد: -متهم تبرئه شده باشد 

حکم را محکمه در    نی ا  -طلبکارها    أت یکه موضوع جرم بوده است به ه  ی اموال و حقوق  هی ( راجع به رد کل1

 صادر کند.  د یباهم نباشد  یخصوص یکه مدع  یصورت

 .  که ادعا شده است  ی( راجع به ضرر و خسارات2

کرده باشد به    ل یو م  ف یرا ح  ی به امور تاجر ورشکسته وجه  یتصد   نیدر ح  ه یتصف  ر یمد   ر اگ  -   555ماده  

 . شد در امانت محکوم خواهد  انتیمجازات خ

با شخص    ینباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگ   ایطلبکار باشد    نکه یاعم از ا  هیتصف   ر یهر گاه مد   -  556ماده  

قرارداد به نفع مرتکب و به    ای  یمنعقد کند که آن تبان  ی خصوص  قراردادای  د ینما  یتبان  یگریبا د  ایورشکسته  

.  شود ی سال محکوم م تا دواز شش ماه  یبی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأد ی بعض ایضرر طلبکارها 

 

خود تاجر    یتوقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حت  خیکه پس از تار  یی قراردادها  هی کل  -   557ماده  

را که به موجب قرارداد باطل    ی اموال  ایطرف قرارداد مجبور است که وجوه  - محکوم به بطالن است   تهورشکس

 .  مسترد دارد  حقیکرده است به اشخاص ذ  افتیشده در

به خرج    د یبه موجب فصل سابق صادر بشود با  ا یفصل    ن یکه به موجب ا  یتیهر حکم محکوم   -   558ماده  

 اعالن گردد.   هیعلمحکوم 

  ریبه تقص یدر اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگ - ارمفصل چه

 تقلب   ای

  شود ی و محکوم م  بیبه تقلب تعق   ای  ریبه تقص  یبه واسطه ورشکستگ   ی که کس  ی در تمام موارد  -  559ماده  

  واهد محکمه جزا خارج خ  تیمذکور است از صالح  554آنچه در ماده    ازر یبه غ  یحقوق   یدعاو  هیبه کل  یدگیرس 

 .  بود

اوراق و   اسناد و نوشتجات و هیکل تیبدا العمومیمدع یمکلف است در صورت تقاضا هی تصف ریمد  -  560ماده 

 اطالعات الزمه را به او بدهد.  

 در اعاده اعتبار   - زدهمیباب س

که به آن تعلق گرفته است کامالً    یخود را با متفرعات و مخارج  ونید  هی هر تاجر ورشکسته که کل  -   561ماده  

 . د ینمای بپردازد حقاً اعاده اعتبار م 
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از پنجاه سال    شیب  یکه در اداء طلب آنها شده است برا  یریاز جهت تأخ  توانند یطلبکارها نم  -   562ماده  

هفت    یاز صد   شیب  د ی در سال نبا  شودی که مطالبه م   یحال متفرعاتو در هر   ند یمطالبه متفرعات و خسارت نما

 . طلب باشد 

صادر شده بتواند حق    زی او ن  یورشکسته که حکم ورشکستگ   ک یشر  ک یضامن    کی آنکه شر یبرا   -   563ماده  

نسبت    نکه یشرکت را پرداخته است ولو ا  ونیفوق تمام د  ب یکه به ترت  د ینماثابت  د یاعاده اعتبار حاصل کند با

 .  وجود داشته باشد   یمخصوص  یبه شخص او قرارداد ارفاق

وجه امتناع   افتیاز در  نکه یا ا یغائب بوده  ایالثر ا چند نفر از طلبکارها مفقودای کی که  ی در صورت -  564ماده  

بسپارد و    هیدر صندوق عدل  العمومی است با اطالع مدع  ونیکه به آنها مد را   یوجوه  د یتاجر ورشکسته با  ند ینما

 .  محسوب است الذمهی وجوه را سپرده است بر نی که تاجر معلوم کرد ا نیهم

تار  لی ورشکسته در دو مورد ذ  ارتج  -  565ماده   از  اثبات صحت عمل در مدت پنج سال  از  اعالن    خیپس 

 : ند ینمااعتبار خود را اعاده  توانند ی م یورشکستگ 

را که به موجب قرارداد به عهده گرفته    ینموده و تمام وجوه   ی قرارداد ارفاق  لی ( تاجر ورشکسته که تحص1

جداگانه    ی قرارداد ارفاق  ل یشرکت ورشکسته که شخصاً تحص  کیشردر مورد   بی ترت  نیاست پرداخته باشد. ا

 .شودی م  تیرعا زینموده است ن

 . اند داده  تیبه اعاده اعتبار او رضا ایکرده  ی طلبکاران ذمه او را بر  ه ی( تاجر ورشکسته که کل2

داده شود که    ییتداحوزه اب  العموم یبه انضمام اسناد مثبته آن به مدع  د یعرضحال اعاده اعتبار با  -   566ماده  

 .  شده استدر آن حوزه واقع   یاعالن ورشکستگ 

  العموم ی در اداره مدع  نی و همچن   ییماه در اتاق جلسه محکمه ابتدا  کیعرضحال در مدت    نیسواد ا  -  567ماده  

که    ییطلبکارها  ه یمفاد عرضحال مزبور را به کل  د یعالوه دفتردار محکمه بابه   شودی الصاق و اعالن م  تیبدا

هنوز طلب خود را بر طبق مواد  شده و  قیبعد از آن تصد  ایعمل تاجر ورشکسته   هی تصف نیآنها در ح طالباتم

 .  اعالم دارد یمکتوب سفارش  له یاند به وس نکرده  افتیکامالً در 562و  561

در    تواند ی نکرده م  افتیطلب خود را کامالً در  562و    561که مطابق مقررات مواد    یارهر طلبک  -  568ماده  

 .  ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند اعالم مذکور در  خیماه از تار کیمدت 

به    شودی داده م  تیاسناد مثبته به دفتر محکمه بدا  مهیاظهارنامه که به ضم  لهیاعتراض به وس   -   569ماده  

به طور شخص    اراعتب  یبه دعو   یدگیرس   نیموجب عرضحال در حبه   تواند ی طلبکار معترض م  -  د یآیعمل م

 .  ثالث ورود کند 
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به عمل آمده است به انضمام    العموم یکه به توسط مدع  ی قاتیتحق  جهیموعد نت  ی پس از انقضا  -   570ماده  

را به جلسه    نیو معترض  یمزبور در صورت لزوم مدع  سییر  شودیممحکمه داده   سییتراض به راع  ضیعرا

 . کند ی محکمه احضار م یخصوص

در صورت موافقت آنها با قانون حکم    دهیمحکمه فقط صحت مدارک را سنج  561ماده    د در مور  -  571ماده  

عدل و انصاف    یکه مقتض  یبه طور  دهیمحکمه اوضاع و احوال را سنج  565و در مورد ماده   دهد ی اعاده اعتبار م

 .  گرددصادر  یدر جلسه علن  د یو در هر دو صورت حکم با دهد ی بداند حکم م

در ظرف ده روز از    توانند ی معترض م  ی هاو طلبکار  ی عموم  یمدع  نیاعتبار و همچن  اده اع  ی مدع  -   572ماده  

بخواهند    نافیکه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده است  یاز حکم  یسفارش مکتوب  له یاعالم حکم به وس   خیتار

 .  کند ی صادر محکم  571بر حسب مقررات ماده  یدگیپس از رس  ناف یمحکمه است -

 .  شش ماه یمگر پس از انقضا ستیممکن ن  د یاعاده اعتبار رد بشود تجد  عرضحالاگر  -  573ماده  

محل    تیکه در محکمه بدا ی در دفتر مخصوص گردد ی که صادر م  یاگر عرضحال قبول شود حکم -  574ماده 

 دهد ی اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم م ثبت خواهد شد.  کار مقرر است  نیا  یاقامت تاجر برا

است مقابل اسم  ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود  ی ر ستون مالحظات دفتر ثبت اسامد اشد نب

 .  شودی تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره م

در امانت    انتیخ  ا ی  یکالهبردار   ا یسرقت    ی که برا  یاشخاص  ن یورشکستگان به تقبل و همچن  -   575ماده  

 اعاده اعتبار کنند.    یاز جنبه تجارت  توانند یاند نمنکرده   تیثیح  اعادهیی از جنبه جزا  که  یاند ماداممحکوم شده 

  یاسم تجارت -باب چهاردهم 

 .  کند  ی ثبت آن را الزام ی که وزارت عدل  یاست مگر در موارد یاریاخت یثبت اسم تجارت  -  576ماده  

تجارتخانه خود انتخاب کند    ی برا  ی تواند اسمی در تجارتخانه ندارد نم  ک یصاحب تجارتخانه که شر  -  577ماده  

 . باشد  ک یکه موهم وجود شر

خود قرار دهد    ی اسم تجارت  تواند ی در همان محل نم  ی گر یشخص د  چ یثبت شده را ه  ی اسم تجارت  -   578ماده  

 . باشد   یکی او  ی اسم خانوادگثبت شده با  یاسم تجارت نکه یولو ا

 . قابل انتقال است  یاسم تجارت -  579ماده  

 .  پنج سال است یمدت اعتبار ثبت اسم تجارت -  580ماده  

اداره ثبت اقدام به   د یایشده در موعد مقرر ثبت به عمل ن  یالزام  یکه ثبت اسم تجارت   یدر موارد   - 581ماده  

 .  خواهد داشتالثبت مأخوذ ثبت کرده و سه برابر حق 
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  ی و اعالن آن و اصول محاکمات در دعاو  ی جارتثبت اسم ت  بیبه موجب نظامنامه ترت  ه یوزارت عدل  -   582ماده  

 کرد.   خواهد نی را مع  ی مربوطه به اسم تجارت

 یحقوق تی شخص  -باب پانزدهم 

 ی اشخاص حقوق -فصل اول  

 .  دارند  ی حقوق تیقانون شخص ن یمذکور در ا ی تجارت ی هاشرکت هی کل -  583ماده  

ثبت در دفتر    خیبشوند از تار  ایشده    سیتأس   یتجارت  ریمقاصد غ  یکه برا  یو مؤسسات  التیتشک  -   584ماده  

 . کنند ی م  دایپ یحقوق  تی کرد شخص خواهد ن یمع ه یکه وزارت عدل ی ثبت مخصوص

  ن یمع  هیمذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدل  التیثبت مؤسسات و تشک  ط یشرا  -  585ماده  

و به عالوه مشمول    یطال تا پنج پهلو   ال یمطابق نظامنامه از پنج ر  التی الثبت مؤسسات و تشکحقخواهد شد.  

 .  قانون ثبت اسناد و امالک است 135ماده  

ثبت    توانی نامشروع است نم   ای  ی ا مخالف با انتظامات عمومرا که مقاصد آنه  ی التی مؤسسات و تشک  -  586ماده  

 .  کرد

بلد   یدولت  التیمؤسسات و تشک  -  587ماده   ا  یو  ثب  اج یو بدون احت  جادیبه محض    ت یشخص  یدارا   تبه 

 . شوند ی م ی حقوق

 ی شخص حقوق تیحقوق و وظائف و اقامتگاه و تابع -فصل دوم 

افراد قائل است مگر    ی شود که قانون برا  یفیحقوق و تکال  هی کل  یدارا  تواند ی م  یشخص حقوق  -   588ماده  

نبوت و    -   بوت ا  فیآن باشد مانند حقوق و وظا  یممکن است دارا فقط انسان  عه یکه بالطب   ی حقوق و وظائف

 .  امثال ذالک

قانون    یمقامات   لهیبه وس   یشخص حقوق   ماتیتصم  -  589ماده   به موجب  اتخاذ    تیاساسنامه صالح  ایکه 

 . شودی دارند گرفته م   میتصم

 .  در آنجا است  یاست که اداره شخص حقوق یمحل  ی اقامتگاه شخص حقوق -  590ماده  

 که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.  ند را دار  یمملکت تیتابع  یاشخاص حقوق  -  591ماده  
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  ییمقررات نها -باب شانزدهم 

تجار    یدر مورد معامالت   -   592ماده   امضاء    ک یاز    ش یبه اعتبار ب  ی و مؤسسات تجارت   هاشرکت   ا یکه سابقاً 

به    تواند یطلبکار م  گری عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان داز امضاکنندگان به   یاند خواه بعضکرده 

 .  د یمنفرداً رجوع نما ایامضاکنندگان مجتمعاً 

که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور    یاز اشخاص  کی اده فوق مطالبه از هر  در مورد م  -  593ماده  

 . هست زی ن گرانیزمان نسبت به د

موجود    یرانیا  یهاشرکت  هی به کل  یمختلط سهام  یهاشرکتو    یسهام  یهاشرکت  یبه استثنا  -  594ماده  

 یهاشرکت از    یکیکه خود را با مقررات    شودی مهلت داده م  1311ماه  ر یاشتغال دارند تا اول ت  ی که به امور تجارت

مطابق ماده دوم قانون ثبت  و اال نسبت به شرکت متخلف  ند یثبت نما ی قانون وفق داده و تقاضا  ن یمذکور در ا

 .  رفتار خواهد شد   1310مصوب خرداد ماه  هاشرکت

نباشد ممکن است تا شش ماه    یمقدمات ثبت کاف  هی ته  یر در ماده فوق برا هر گاه مدت مذکو  -  595ماده  

صالح   گرید محکمه  طرف  ا  یاضافمهلت  تداریاز  بر  مشروط  شود  تقاضا  نکهیداده  موقع  نصف    د یتمد   یدر 

 .  الثبت شرکت پرداخته شودحق

  ی اجرا  خیاست و تار  ی نقد   یمربوط به جزا  که   یقانون در آن قسمت   نیا  15ماده    یاجرا  خیتار  -  596ماده  

 .  خواهد بود 1312 نی اول فرورد 220ماده ریو تبصره آن و قسمت اخ 201ماده  

قانون    نیا  یاجرا  خیماه از تار  6موجود مکلف هستند که در ظرف    یمختلط سهام  یهاشرکت   -   597ماده  

حق دارد انحالل شرکت را تقاضا    یسهم  بدهند و اال هر صاح  لیتشکقانون   نیمطابق مقررات ا   ینظار  أتیه

 .  کند 

اند مشمول  قانون طلب خود را مطالبه کرده   ن یا  یاجرا  خ یکه قبل از تار  ی طلبکاران تاجر متوقف  -  598ماده  

 .  آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد ی موجب قانون سابق براکه به   ینبوده و از حق 473مقررات ماده 

قانون طلب خود    نیا  ی اجرا  خ یسابق قبل از تار  یها یکه در امور ورشکستگ   یاراننسبت به طلبک  -   599ه  ماد

ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق    کیمنتشر کرده و    ی ورشکسته اعالنهر   هی تصف  ریاند مد را مطالبه نکرده 

 .  خواهند شد  473قانون رفتار کنند و اال مشمول مقررات ماده   نیا 462ماده  

 : لیذ ن یانقو -  600ماده  

  206قانون اصالح ماده    -  1304و دوازدهم خرداد    نیو دوازدهم فرورد  1303دلو    25قانون تجارت مصوب  

  ی و قسمت  270اده  م  تی قانون اجازه عدم رعا  -  1307ماه    ر یت  2  مصوبه ی قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأد

  ی بانک پهلو  یو شرکت سهام  یملبانک   یهامو اساسنامه شرکت س   التیقانون تجارت نسبت به تشک  44از ماده  
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تار  1307ماه    ریت  30مصوب   ماه    خیاز  خرداد  ا  1311اول  و  تار  نینسخ  از  اجرا    خی قانون  موقع  به  مزبور 

 .  شودی مگذاشته

  ی مل  ی را که به مجلس شورا  ی قانون  حیمجاز است لوا  ه یعدل  ر یوز"  1310  ن یفرورد  30چون به موجب قانون  

آنها در عمل    شیبه موقع اجرا گذارده و پس از آزما  هی عدل  نیقوانون یسیکم  بیپس از تصو  د ینمایم  شنهادیپ

  ب یتصو   ی برا  اًیثان نمودهل یمزبوره را تکم  ن یممکن است معلوم شود رفع و قوان  انیرا که در ضمن جر ینواقص

  زدهم یس   خیتار  درقانون تجارت( مشتمل بر ششصد ماده که  )  هذایعل  "د ینما  شنهادیپ  یمل  یبه مجلس شورا 

  ده یرس   یمل   ی مجلس شورا  ه یعدل  ن یقوان  ون یسیکم  بی به تصو  یشمس  ازده یو    صد ی و س   هزارک یماه    بهشتیارد

 است قابل اجراست. 

 دادگر   -  ی مل ی مجلس شورا سییر

 


