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    سـرآغـاز 
  

ريـزي   ام در وزارت بازرگـاني بـه عنـوان معـاون برنامـه      پـذيرش مسـئوليت  هاي  در اولين ماه
وزارت بود كه برنامه تقديمي جناب آقاي شريعتمداري به مجلس شـوراي اسـالمي بـراي دوره دوم    

يكـي از  . اي بـود  وزارت ايشان براي عملياتي كردن، به اينجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گسـترده 
كرد، اصالح برخي قوانين اصلي و مادر كشور بود، قوانيني  ظهار وجود ميمحورها كه بيش از بقيه ا

چـون هرگـز   ! كه نقش كارسازي در دگرگوني محيط كسب و كار دارند، توجه كردم ولـي توقـف نـه   
در . هايي از اين نوع نيز به عهده بنده گذاشـته خواهـد شـد    احساس نكردم كه اجراي برخي از برنامه

ارت صنايع و معـادن درخصـوص نوسـازي صـنايع كشـور، بـه وزارت       كشاكش بحث، پيشنهاد وز
بندي و ارسـال آن   ها و موسسات وابسته، جمع بازرگاني رسيد كه رسيدگي و نظرخواهي از معاونت

نيز به عهده اينجانب گذاشته شد،  اتفاق جالبي واقع شده بود، در پيشـنهاد وزارت صـنايع و معـادن    
البته نه همه قانون، بلكه تنهـا قسـمتي از   . (نون تجارت را اصالح كندآمده بود كه وزارت بازرگاني قا

گيـري كنسرسـيوم، كـه     هـا و شـكل   يك بخش قانون تجارت در زمينه تسهيل ادغام و تجزيه شـركت 
هـاي اوليـه را در زمينـه     اين واقعه بنده را بـر آن داشـت تـا گـام    ). بعدها به مصوبه دولت تبديل شد

جارت بردارم، اما نگران، زيرا كه قرار است سنگي بزرگ برداشته شود و بازنگري و اصالح قانون ت
آموخته حقوق   دانم، كه دانش خوشبختانه با يكي از دوستان قديمي حقوق. آن هم براي مسافتي دور

سازي حقوقي دولت صاحب تجربه است، مواجه شدم ايشان،  از انگليس و در نظام اجرايي و تصميم
كردم با استناد بـه تخصـص اصـلي و سـابقه      بيني مي علومي، همچنانكه پيش يعني جناب آقاي دكتر

كردند، تا اينكـه   به شدت از پذيرش مسئوليت و قبول همكاري در اين امر مهم پرهيز مي... تدريس و 
اصرار بنده مقاومت ايشان را درنورديد و قرار گذاشتيم تا طرحي دراندازيم، ديري نپاييـد كـه جمـع    

فتخر به حضـور حقوقـدان ديگـري شـد و پـس از برگـزاري يكـي، دو جلسـه، جمـع را          دو نفره ما م
گسترش داديم چون از سويي قانون تجارت كشور بيش از هفتاد سال قبل تصويب شده بود، قانون 
! كشوري كه اين قانون از آن نشأت گرفته بود، نيز تغيير يافته بود اما اين قانون همچنان ثابـت مانـد  

روي  ر، جهان در دو دهه اخير شاهد تحوالت گسترده علمي و فني بوده است و بـدين و از سويي ديگ
كرد براي در نظر گرفتن همه ايـن مـوارد در تـدوين قـانوني جـامع، فراگيـر، فرابخشـي و         ايجاب مي
توانستند، صاحب نقـش باشـند، را بـه طـور      هايي كه در هدايت اين امر مهم مي اي، تخصص فرادوره

كنيم، به اين دليل در جمعي كه بعدها، به عنوان شوراي بازنگري قـانون تجـارت نـام    گسترده درگير 
گرفت، عالوه بر حقوقدانان، از اقتصادانان، حسـابداران خبـره، صـاحبان تجربـه در امـر صـنعت و       

نكتـه مهمتـر   ). اسامي آنها در صفحات بعد به صورت كامل آمده است(داري نيز استفاده شد  شركت
كرديم، زيرا قانون تجارت كشـور مـا از    هاي فكري موجود در حقوق نيز توجه مي به نحلهاينكه، بايد 

خواستيم اين بار هم در يك نحلـه محـدود بمـانيم،     مبناي حقوق فرانسوي برخوردار بود ولي ما نمي
هاي فرانسوي و انگليسي برگزينيم، تا تركيب شـورا   بنابراين سعي كرديم حقوقدانان را از ميان نحله

  . از اين زاويه نيز جامع باشد
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ها براي آغاز حركت بود، تا پس از آن، حاصل كـار نـه اينكـه بـدتر از قبلـي، بلكـه بـه         همه اين
مراتب بهتر از آن باشد و هم اينكه از تدوين قانوني با اين جامعيت در يك محيطي محـدود، بسـته و   

ظـران، صـاحبان تجربـه و فعـاالن     ن هـا و نظـرات انديشـمندان، صـاحب     منـدي از ديـدگاه   بدون بهـره 
به لطـف حـق تعـالي چنـين نيـز شـد، زيـرا فراينـدي كـه مشـروح آن در           . اقتصادي، خودداري شود

صفحات بعدي ذكر خواهد شد، محصول همين نوع رويكرد بـود و حاصـل آن نيـز از چنـان قـوامي      
د و پـس از دو  نويس اليحه با امضاي ده عضو دولت تقديم هيات وزيـران شـ   برخوردار شد كه پيش

هفته فرصتي كه براي اعضاي هيات محترم دولت وجود داشت، با اجماع و ايقـان كامـل از تصـويب    
  .هيات وزيران گذشت

اي، كـه از   اين مهم به دست نيامد مگر با بالغ بر به سه سال تالش مستمر پژوهشي ـ مشـاوره  
، صـاحبان مجـرب حـرف و    هـاي حقـوق، اقتصـاد    نظران و علماي رشـته  هاي اساتيد، صاحب انديشه

اي كـه   در مجموعه. هاي اجرايي و ساير متخصصان بهره گرفتيم صنايع و كارشناسان عالي دستگاه
پيش رو داريد به معرفي فرايند تـدوين، نـوآوري و چـارچوب و نيـز مـواد پيشـنهادي اليحـه اقـدام         

هـا و مبـاني علمـي     دكتـرين  رود در آينده نزديك مجموعة مقاالتي نيز راجع به البته اميد مي. شود مي
آيد  اندركاران تدوين قانون به رشته تحرير در مي مجموعه مواد پيشنهادي كه توسط جمعي از دست

  .منتشر شود، تا در انتشار اين سرمايه علمي و  تجربيات نقشي ولو ناچيز ايفا شود
خصوص اعضاي اندركاران به  هاي مجدانه تمامي دست دانم از تالش در خاتمه وظيفه خود مي

كميسيون ويژه وزرا، اعضاي شوراي راهبري و اعضاي كميته كارشناسي اصالح و بازنگري قانون 
هاي خالصانه، مستمر و پيگير همكاران معاونت به ويژه  همچنين تالش. تجارت تشكر و قدرداني كنم
محجـوب در  الدين حسيني، خانم دكتر مرجان فقيه نصيري و آقاي احمد  جناب آقاي دكتر سيدشمس

نگار كه در سه سال گذشـته   همچنين از تالش همكاران اجرايي، پشتيباني و حروف. خور تقدير است
  .كنم اند، تشكر مي ما را ياري كرده

 
  فرهـاد دژپسنـد
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  مقدمه   -1

بـه    سعه و پيشرفت كشور،، از اركان اصلي تونهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي
در اين راستا اهتمام بر اعـتالي قـوانين بـه عنـوان عنصـر اصـلي نهـاد         .آيند شمار مي
شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند . ها است از اولويت ،حقوقي

قوانيني است كه در عين شفاف و جـذاب سـاختن محـيط كسـب و كـار، بـا توجـه بـه         
و در تعامل با تحـوالت اقتصـاد جهـاني، بـا بـه نظـم كشـيدن روابـط         هاي ملي  ويژگي

در بــين قــوانين اقتصــادي . اقتصــادي ، از حقــوق فعــاالن ايــن عرصــه پشــتيباني كنــد
بسـيط و در عـين    اي اي كـه در  گسـتره   همتا است، مجموعه ترديد قانون تجارت بي بي

ارتي، از اسناد تجارتي حال منسجم  مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تج
هاي فـراوان ديگـر    و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه ها شركتتا حقوق 

هــا و چــه از بــاب  از ايــن رو چــه از لحــاظ گســتردگي موضــوع آورد، را بــه نظــم مــي
بـا شـناخت همـين جوانـب هيـات وزيـران در تـاريخ          .نظيـر اسـت   حساسيت آنهـا بـي  

و نوسازي اين قـانون    الح قانون تجارت را تصويب كرد، تدوين اليحه اص19/4/1381
ايـن  . گذرد را در دسـتور كـار قـرار داد    كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي ،مهم

هاي اصلي وزارت بازرگاني نيـز بـوده اسـت و بـه همـين دليـل از        ضرورت از دغدغه
ي از اهل علـم و  ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروه مدتها قبل در معاونت برنامه

لـذا  . اصـالح قـانون تجـارت بودنـد    نيازها و جوانـب   مقدمات، پيشفن مشغول بررسي 
هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شـد، سـازو   

اليحه  نويس پيشكار و فرآيند آن از پيش  طراحي شده بود و پس از سه سال  تالش، 



 

 ٨

  .و آماده ارايه به دولت شد اصالح قانون تجارت تدوين
مراحل تصويب آن نيز به شايستگي طي  رود، مي تدوين اين اليحه كه اميد

ترديدي نيست كه تصويب اين قانون، نظام و . نظير است شود، يك رويداد تاريخي بي
هاي فضاي كسب  بخشد و گامي بلند براي رفع كاستي مي تجارينشاطي نو به محيط 

 نويس اليحه اصالح قانون تجارت، عه حاضر عالوه بر پيشمجمو. باشد و كار مي
كلي آن در   ها و چارچوب ، نوآورينويس پيشاي از فرايند و اصول تدوين  خالصه

  .شود مقايسه با قانون تجارت موجود را شامل مي

  

 فرآيند انجام  كار -2

، براسـاس  31/2/1381هــ مـورخ   25524ت/1925به دنبال اصالح مصوبه شـماره   - 
ضـميمه  [هيات وزيـران  19/4/1381هـ مورخ  26761/ ت /17875به، شماره مصو

نويس اليحه اصالح قانون تجارت بـه وزارت   ، ماموريت بازنگري و تدوين پيش]1
هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، صـنايع   با همكاري وزارتخانه ،بازرگاني

  .و معادن و كار و امور اجتماعي محول شد
با دعوت از برخي متخصصين امر  ،بيني و آگاهي قبلي كه با پيششوراي راهبري  - 

ريزي و امـور اقتصـادي وزارت بازرگـاني تشـكيل شـده بـود،        در معاونت برنامه
 . هدايت امر را برعهده گرفت

پس از بررسيهاي اوليه به دليل اهميت و حساسـيت موضـوع مقـرر شـد، فرآينـد       - 
اي دنبـال   پژوهشـي ـ مشـاوره    يهـا  فعاليـت اي از  مجموعـه تدوين اليحه در قالـب  

  :لذا چهار طرح پژوهشي به شرح زير ساماندهي شد. شود
شامل تجار و تكاليف آنها ، قراردادهاي تجـارتي، گـروه اقتصـادي بـا     (كليات  •

  ).منافع مشترك و ضمانت
يك طرح پژوهشي در خصوص اسـناد تجـاري الكترونيكـي نيـز تعريـف      (اسناد تجارتي  •



 

 ٩

 ).شد

 .ها شركتحقوق  •

 .ورشكستگيو بازسازي  •

ي مزبور  از اساتيد حقـوق تجـارت دانشـگاههاي كشـور انتخـاب      ها طرحمجريان  - 
 . شدند

نظـران نيـز درخواسـت شـد كـه رئـوس        از دستگاههاي اجرايي ذيربط و صـاحب  - 
 . اصالحات مدنظرشان را ارايه كنند

د، رسـي انجـام  بـه  اي كـه   مجريان ضمن دريافت نظرات مزبـور، براسـاس مطالعـه    - 
ماده بود را طي يك كـار   1100نويس اليحه اصالحي قانون تجارت كه حدود  يشپ

 . پژوهشي تنظيم نمودند

عالوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههاي اجرايي، نظرخواهي در خصـوص   -
 عمـومي و قـراردادن  شده مـواد، در قالـب يـك فراخـوان نصـب       نويس تنظيم پيش
 جرايـد قانون تجارت و اعالم عمـومي در   براي نويس مواد در سايت مستقلي پيش

 . عمومي انجام پذيرفت

 :باشد نتايج نظرخواهي از اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح جدول زير مي - 
 

  نتايج نظر خواهي در مورد قانون تجارت از اشخاص حقيقي  و حقوقي
 

  دريافت نظر  درخواست نظر  
  6  40  اشخاص حقيقي 

  52 64 اشخاص حقوقي
  58 104  جمع

  
هيات دولت مطرح شـد و هيـات    18/3/1382نويس اليحه در جلسه مورخ  اولين پيش -
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بـا   1اي وزيران به دليل گستردگي مواد و تخصصي بودن موضوع، كميسيون ويژه
امـور اقتصـادي و دارايـي، صـنايع و      وزراي و عضويت بازرگانيوزير  مسئوليت

ن حقـوقي و امـور مجلـس    معـاو  ،معادن، كار و امور اجتماعي، تعاون، دادگسـتري 
و نماينـده قـوه   ريـزي كشـور    ريـيس سـازمان مـديريت و برنامـه      ،رييس جمهور

 . ]2ضميمه [ 2نويس مواد قانون فوق تعيين كرد را براي بررسي پيش قضاييه

نفـر از نماينـدگان دسـتگاههاي     19اي كارشناسي مركب از  كميسيون ويژه، كميته - 
ارت، اقتصــاد، امــور بــانكي، امــور اجرايــي ذيــربط و متخصصــين در حقــوق تجــ

ريـزي و   ي تجارتي بـا مسـئوليت معـاون برنامـه    ها فعاليت، امور مالي و ها شركت
 . ويس اليحه كردن سي پيشبازرگاني را مامور برر تراامور اقتصادي وز

ــا تشــكيل    -  ــانون تجــارت ب ــازنگري و اصــالح ق ــه كارشناســي ب جلســه  189كميت
شايان ذكر است در مواردي همچـون  . (كرد را بررسيپيشنهادي نويس مواد  پيش

هـاي   كميتـه .. .و هـا  مجـازات  ،اسناد تجاري الكترونيكي ، قراردادهاي حمـل و نقـل  
 .فرعي نيز تشكيل شد

مواد تنظيم شده در كميته كارشناسي، براي ويراستاري فني و حقوقي  نويس پيش - 
ســي، بــه دو حقوقــدان ســپرده شــد و گروهــي منتخــب از اعضــاي كميتــه كارشنا

ي شـ دسته از نظرات ويراي هاي انجام شده را بازبيني نموده و گزارش آن ويرايش
را به كميته كارشناسـي   كه حاوي پيشنهاد براي تغيير محتوي مواد مصوب بودند

در كميتـه  الـذكر   اخيـر سرانجام بـا بررسـي مـواد ويـرايش شـده      . كردند ارايه مي
ميتـه كارشناسـي تحويـل    اليحـه توسـط ك   نـويس  پـيش كارشناسي، نسخه نهـايي  

 .كميسيون ويژه شد

پـس از بحـث و بررسـي     ،كميسيون ويژه نيز با دريافت گزارش كميته كارشناسي - 
                                                 

ـ شايان ذآر است در ارتباط با اصالح قانون جتارت آميسيون ويژه وزراء ١
رشناسي مزبور جايگزين جايگزين آميسيوهناي ختصصي دولت و آميته آا

  .شدند) تابعه آميسيوهناي  ختصصي دولت(آميسيوهناي فرعي 
 
مناينده قوه قضاييه نيز در  ،توجه به وجود مواردي با ماهيت قضاييبا  -  2

  .آميته آارشناسي عضويت يافت



 

 ١١

كميته ويژه اليحه اصالح و بـازنگري   3اي كه بر اساس بند  سه مادهدر خصوص 
ماده كه با پيشنهاد وزارت تعاون و صـنايع و   2و  1/3/1384قانون تجارت مورخ 

 .]3ضميمه [اليحه را تاييد كرديافت، معادن تغيير 

 .شود ديده مي) 1(فرآيند تدوين اليحه در شكل شماره  - 
  

 فرآيند تدوين اليحه قانون تجارت): 1(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  ي پژوهشيها طرحها و اصول اجراي  ـ روش 3

اصول را به عنوان راهكارهايي كه در اجراي هر يك از چهار طرح اصول را به عنوان راهكارهايي كه در اجراي هر يك از چهار طرح   ،،بازنگريبازنگري  شورايشوراي

يي هاها ام مطالعات و مشاورهام مطالعات و مشاورهاجناجن
  ))شوراي راهربيشوراي راهربي((الزمالزم

در زمينه بازبيين واصالح قانون در زمينه بازبيين واصالح قانون 
  جتارتجتارت

در معاونت برنامه ريزي و امور در معاونت برنامه ريزي و امور 
  اقتصادي وزارت بازرگانياقتصادي وزارت بازرگاني

احاله مسئوليت تدوين احاله مسئوليت تدوين 
  الحيهالحيه

  به وزارت بازرگانيبه وزارت بازرگاني

تشكيل شوراي راهربي ، تدوين تشكيل شوراي راهربي ، تدوين 
  اصول آار اصول آار     چارچوب وچارچوب و

  هاها  ژهژه      وانتخاب جمريان پرووانتخاب جمريان پرو

  اجنام مطالعاتاجنام مطالعات  نظرخواهينظرخواهي

فراخوان فراخوان //اجياد سايت اجياد سايت   //خواهيخواهي
  عموميعمومي

رسي آلي پيش نويس در آميته رسي آلي پيش نويس در آميته 
  راهربي راهربي 

مصوبهمصوبه((ژه وزراژه وزرا    آميسيون ويآميسيون وي
((  

بررسي مواد قانون در آميتهبررسي مواد قانون در آميته
 ناسيناسيآارشآارش

  ويراستاريويراستاري

 ي فرعيي فرعيهاها  آميتهآميته
اسناد جتاري واسناد جتاري و/ / محل ونقلمحل ونقل

و دستورات و دستورات   الكرتونيكيالكرتونيكي
  اجرايياجرايي

ارسال پيش نويس به ارسال پيش نويس به 
  دولتدولت

آميته ويرايش



 

 ١٢

موظف بودند عالوه بر موظف بودند عالوه بر   هاها  طرحطرح  مجريانمجريان  ..تدوين نمودتدوين نمود  ،،ددننقرار گيرقرار گير  توجهتوجهبايد مورد بايد مورد 
وفادار وفادار نيز نيز به اصول راهبردي مصوب به اصول راهبردي مصوب   ،،هاي متناسب با موضوع طرحهاي متناسب با موضوع طرح  شيوهشيوهانتخاب انتخاب 

  ::باشند، خالصه اصول عبارتند از باشند، خالصه اصول عبارتند از 
  ..هاها  طرحطرحجمع آوري كليه اسناد و پيشينه جمع آوري كليه اسناد و پيشينه   لزوملزوم    --11
گاهي از نظرات و ديدگاههاي اشخاص گاهي از نظرات و ديدگاههاي اشخاص نيازسنجي مقدماتي به منظور آنيازسنجي مقدماتي به منظور آ  انجامانجام    --22

  ..صاحبنظر و سازمانهاي ذيربطصاحبنظر و سازمانهاي ذيربط
از طريق ارايه آن به اشخاص صاحبنظرو از طريق ارايه آن به اشخاص صاحبنظرو   ،،پس از تدوينپس از تدوين  هاها  طرحطرح  ارزيابيارزيابي  --33

  . . سازمانهاي ذيربطسازمانهاي ذيربط
روان و استفاده از شيوه قانون نويسي قابل روان و استفاده از شيوه قانون نويسي قابل     ،،از زبان فارسي صحيحاز زبان فارسي صحيح  استفادهاستفاده    --44

  ..در حوزه حقوق تجارتدر حوزه حقوق تجارت  درك براي عموم با هدف ايجاد يك فرهنگ جديددرك براي عموم با هدف ايجاد يك فرهنگ جديد
منطقي از قانون تجارت فعلي به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت منطقي از قانون تجارت فعلي به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت   استفادهاستفاده    --55

  ..موجود در حد امكانموجود در حد امكان
و تحوالت در و تحوالت در   به باورها و عرفهاي موجود در حوزه حقوق تجارت به باورها و عرفهاي موجود در حوزه حقوق تجارت   توجهتوجه    --66

  ..عرصه اقتصاد جهانيعرصه اقتصاد جهاني
ون مدني ، قانون آيين ون مدني ، قانون آيين به ارتباط قانون جديد با ساير قوانين مادر نظير قانبه ارتباط قانون جديد با ساير قوانين مادر نظير قان  توجهتوجه    --77

هماهنگي و انسجام هماهنگي و انسجام   ،،كه در نقاط برخورد و اتصالكه در نقاط برخورد و اتصال  به نحويبه نحوي.. .. ..دادرسي مدني ودادرسي مدني و
  ..الزم ايجاد شودالزم ايجاد شود

به به   آينده پژوهي در اقتصاد و فضاي نوين كسب و كار، آينده پژوهي در اقتصاد و فضاي نوين كسب و كار، تكيه برتكيه بربا با قانون قانون   تدوينتدوين  --88
به به   ،،االمكان تغييرات آتي در ساير قوانين تجارتي و غير تجارتياالمكان تغييرات آتي در ساير قوانين تجارتي و غير تجارتي  كه حتيكه حتي  نحوينحوي
  ..ر و استحكام آن لطمه نزندر و استحكام آن لطمه نزنداعتبااعتبا

و تعيين تكليف قوانين متاثر از قانون و تعيين تكليف قوانين متاثر از قانون   شوندشوند  ميمينسخ نسخ اشاره صريح به قوانيني كه اشاره صريح به قوانيني كه   --99
  ..تجارتتجارت  جديدجديد

قانون تجارت مثل قانون قانون تجارت مثل قانون   يينظرگرفتن عناوين مستقل براي هر يك از اجزانظرگرفتن عناوين مستقل براي هر يك از اجزا  دردر    --1010
    ........چك، قانون سفته وچك، قانون سفته و
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حقوق فرانسه به دليل حقوق فرانسه به دليل   به طور خاصبه طور خاصتوجه به متون حقوقي رومي و ژرمني و توجه به متون حقوقي رومي و ژرمني و   --1111
  CCoommmmoonn((  قرابت قانون تجارت فعلي با آن و توجه به متون مهم نظام كامن لوقرابت قانون تجارت فعلي با آن و توجه به متون مهم نظام كامن لو

LLaaww((  هاي آن در زمينه حقوق تجارت وقانون ورشكستگي اياالت هاي آن در زمينه حقوق تجارت وقانون ورشكستگي اياالت   به لحاظ نوآوريبه لحاظ نوآوري
  ..))cchhaapptteerr1111((  متحده آمريكامتحده آمريكا

، ، ))رالرالژنو و آنسيتژنو و آنسيت((  هاها  توجه به اسناد موجود در حقوق فراملي نظير كنوانسيونتوجه به اسناد موجود در حقوق فراملي نظير كنوانسيون  --1212
المللي و استفاده المللي و استفاده   قراردادهاي نمونه و نظاير آن براي تسهيل ارتباطات تجارتي بينقراردادهاي نمونه و نظاير آن براي تسهيل ارتباطات تجارتي بين

  ..جهانيجهانياز تجارب از تجارب 
  

  ي پژوهشيي پژوهشيهاها  طرحطرحـ ـ   44

  ......ووي تجاري ي تجاري هاها  فعاليتفعاليت  ،،تجارتجارتعريف تعريف شامل شامل   ::ـ طرح كلياتـ طرح كليات11ــ  44
        ::ـ نقد وضع موجودـ نقد وضع موجود11ــ11ــ  44  
فرانسه اقتباس شده، فرانسه اقتباس شده،   11807807كه  از قانون تجارت كه  از قانون تجارت ) ) 13111311مصوب مصوب ((تجارت ايران تجارت ايران   قانونقانون  

شرايط شرايط عليرغم گذشت مدت زماني طوالني از تاريخ تصويب اوليه آن و دگرگوني در عليرغم گذشت مدت زماني طوالني از تاريخ تصويب اوليه آن و دگرگوني در 
اوضاع و احوال اجتماعي، با تحوالت اجتماعي و تغيير روابط اوضاع و احوال اجتماعي، با تحوالت اجتماعي و تغيير روابط اقتصاد جهاني و اقتصاد جهاني و 

اين قانون كه در حيطه خود قانون مادر محسوب اين قانون كه در حيطه خود قانون مادر محسوب   ..اقتصادي و تجارتي هماهنگي ندارداقتصادي و تجارتي هماهنگي ندارد
شرايط شرايط   هاي روز و نيز توان همگامي باهاي روز و نيز توان همگامي با  آوريآوري  برداري از فنبرداري از فن  توان بهرهتوان بهره  ،،مي شودمي شود

و در مورد بسياري از موضوعات تجارتي نظير و در مورد بسياري از موضوعات تجارتي نظير ندارد ندارد را را   اقتصادي امروزاقتصادي امروز
تجارتي، سرقفلي، تجارتي، سرقفلي،   مايهمايه  تجارت دريايي،تجارت دريايي،  الكترونيكي،الكترونيكي،  تجارتتجارت  گذاري خارجي،گذاري خارجي،  سرمايهسرمايه

  ..هاي صنعتي نارساستهاي صنعتي نارساست  بورس، بانكداري، بيمه و مالكيتبورس، بانكداري، بيمه و مالكيت
  

  ::به شرح زير مي باشدبه شرح زير مي باشدهاي قانون تجارت در اين بخش هاي قانون تجارت در اين بخش   ستيستيو كاو كا  نقائصنقائص    برخيبرخي
  ..قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتيقانون تجارت در خصوص اعمال تجارتي  22گانه ماده گانه ماده 1010بندهاي بندهاي   پراكندگيپراكندگي  --
  .  .  قانون تجارت با يكديگرقانون تجارت با يكديگر  33عدم همخواني بندهاي ماده عدم همخواني بندهاي ماده   --
  ..بيان قواعد ناظر بر خريد و فروش تجارتي و ارجاع به قوانين ديگربيان قواعد ناظر بر خريد و فروش تجارتي و ارجاع به قوانين ديگر  عدمعدم  --



 

 ١٤

    ..در مورد اهليت تاجر و شرايط عمومي اشتغال به تجارتدر مورد اهليت تاجر و شرايط عمومي اشتغال به تجارت  سكوت قانون تجارتسكوت قانون تجارت  --
  ..از حيث معيار شناسايي تاجر و تعريف تاجراز حيث معيار شناسايي تاجر و تعريف تاجر  نارسايينارسايي  --
  ييهاها  حسابحسابصورتصورتآشكار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با  آشكار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با    تعارضتعارض  --

  ..اياي  رايانهرايانه
از حيث شيوه از حيث شيوه   ،،بخشبخشاين اين بطور خالصه قانون تجارت فعلي در بطور خالصه قانون تجارت فعلي در   ،،توجه به مطالب فوقتوجه به مطالب فوق  بابا
دارد و بايد دارد و بايد ننعناوين و محتوا در وضعيت مطلوبي قرار عناوين و محتوا در وضعيت مطلوبي قرار   ،،بندي مطالببندي مطالب  گارش، تقسيمگارش، تقسيمنن

  ..گرفتگرفت  مورد بازبيني و اصالح قرار ميمورد بازبيني و اصالح قرار مي
  
  ـ حوزه كار ،قوانين و مقررات مرتبط ـ حوزه كار ،قوانين و مقررات مرتبط 22ـ ـ 11ـ ـ 44

      ـ حوزه كارـ حوزه كار11ـ ـ 22ـ ـ 11ــ  44
  ::اصالح تحت بررسي قرار گرفتند اصالح تحت بررسي قرار گرفتند براي براي از قانون تجارت از قانون تجارت   هاي زيرهاي زير  حوزهحوزه
    ..ناظر به تجار و اعمال تجارتيناظر به تجار و اعمال تجارتي  55الي الي   11ـ از ماده ـ از ماده   يكميكم  بابباب
    ..ناظر به دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتيناظر به دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي1919الي الي   66ـ از ماده ـ از ماده   دومدوم  بابباب
  ..ناظر به اسم تجارتيناظر به اسم تجارتي  582582الي الي   576576ـ از ماده ـ از ماده   چهارمچهارم  بابباب
    ..ناظر به حق العمل كاريناظر به حق العمل كاري  376376الي الي   357357ـ از ماده ـ از ماده   ششمششم  بابباب
  ..حمل و نقلحمل و نقل  ناظر به قراردادناظر به قرارداد  394394الي الي   377377ـ از ماده ـ از ماده   هشتمهشتم  بابباب
  ..ناظر به قائم مقام و نمايندگان تجارتيناظر به قائم مقام و نمايندگان تجارتي  401401الي الي   395395ـ از ماده ـ از ماده   نهمنهم  بابباب
  ..ضمانتضمانت  ررناظر بناظر ب  411411الي الي   402402ـ از ماده ـ از ماده   دهمدهم  بابباب

  
    ـ قوانين و مقررات مرتبطـ قوانين و مقررات مرتبط22ــ22ــ11ــ44
  ..مدنيمدني  قانونقانون  --
  ..آيين دادرسي مدنيآيين دادرسي مدني  قانونقانون  --
  ..مالياتيمالياتي  قوانينقوانين    --
  ..درياييدريايي  قانونقانون    --



 

 ١٥

  ))13171317((حمل و نقل، قانون راجع به دالالن حمل و نقل، قانون راجع به دالالن   قوانين ناظر بهقوانين ناظر به  سايرساير  --
  ..پولي و بانكيپولي و بانكي  قانونقانون  --
  ..هاها  بانكبانكقانوني اداره امور قانوني اداره امور   اليحهاليحه  --
    ..عمليات بانكي بدون رباعمليات بانكي بدون ربا  قانونقانون  --
  ..نامه اجرايي آننامه اجرايي آن  آيينآيين  وو  هاي خارجيهاي خارجي  جلب و حمايت سرمايهجلب و حمايت سرمايه  قانونقانون    --
  ..قانون ثبت عالئم تجارتيقانون ثبت عالئم تجارتي  --
    ......اي صنعتي در مناطق آزاد واي صنعتي در مناطق آزاد وهه  و مالكيتو مالكيت  هاها  شركتشركتو ضوابط ثبت و ضوابط ثبت   مقرراتمقررات    --
  

    گيري و اهداف اصلي كارگيري و اهداف اصلي كار  جهتجهتـ  ـ    33ـ ـ 11ــ  44
معيارهاي مشخص براي شناسايي تاجر از غير تاجر و تعيين تكليف وضعيت معيارهاي مشخص براي شناسايي تاجر از غير تاجر و تعيين تكليف وضعيت   ارايهارايه  --

  ..كسبه جزء با توجه به تحوالت اقتصادي و تجارتي جديدكسبه جزء با توجه به تحوالت اقتصادي و تجارتي جديد
ي تجارتي و حذف موارد ي تجارتي و حذف موارد هاها  فعاليتفعاليتاز اعمال و از اعمال و   مناسبمناسبدسته بندي دسته بندي   ارايهارايه  --

  ..غيرضروريغيرضروري
  ..امكان توسعه مصاديق اعمال تجارتي به امور واقعي موجود در جامعهامكان توسعه مصاديق اعمال تجارتي به امور واقعي موجود در جامعه  بررسيبررسي    --
  ..اصالح و تكميل مقررات ناظر به تكاليف تجاراصالح و تكميل مقررات ناظر به تكاليف تجار  ،،حكحك    --
با توجه به با توجه به   هاها  حسابحسابمقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداري مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداري   كردنكردنروز روز   بهبه      --

  ..هاي اطالعاتهاي اطالعات  فناوريفناوري
  ..را در قانون تجارترا در قانون تجارتسازي ضمانت اجسازي ضمانت اج  مؤثرمؤثرو و   كردنكردنروز روز   بهبه    --
  ..بخشيدن به وضعيت قراردادهاي تجارتيبخشيدن به وضعيت قراردادهاي تجارتي  سامانسامان    --
    ..هماهنگي بين قانون تجارت و ساير قوانين مرتبطهماهنگي بين قانون تجارت و ساير قوانين مرتبط  ايجادايجاد  --
تدوين مقررات آن منطبق با تدوين مقررات آن منطبق با   وو  JJVVمقررات مربوط به كنسرسيوم و مقررات مربوط به كنسرسيوم و   بررسيبررسي  --

  ..نيازهاي كشورنيازهاي كشور



 

 ١٦

  ..در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارتدر نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت  --
شرايط اشتغال به تجارت و بررسي نقش برخي شرايط اشتغال به تجارت و بررسي نقش برخي   ررقواعد عمومي ناظر بقواعد عمومي ناظر ب  بينيبيني  پيشپيش    --

  ..نهادهاي مرتبط نظير اتاق بازرگاني در اين خصوصنهادهاي مرتبط نظير اتاق بازرگاني در اين خصوص
  ..الملليالمللي  هاي بينهاي بين  لزوم هماهنگي قانون تجارت باكنوانسيونلزوم هماهنگي قانون تجارت باكنوانسيون  بررسيبررسي    --
  هاها  شركتشركتـ طرح حقوق ـ طرح حقوق 22ـ ـ 44

  ددـ نقد وضع موجوـ نقد وضع موجو11ـ ـ 22ـ ـ   44
ي ي هاها  شركتشركتبخش بخش ((  13701370ران مصوب ران مصوب از قانون تعاون جمهوري اسالمي اياز قانون تعاون جمهوري اسالمي اي  صرفنظرصرفنظر
و اليحه و اليحه   ))13111311((،قانون تجارت ،قانون تجارت   هاها  شركتشركتو برخي مقررات پراكنده راجع به و برخي مقررات پراكنده راجع به ) ) تعاونيتعاوني

مقررات حقوق مقررات حقوق   ..ي تجارتي استي تجارتي استهاها  شركتشركتقانون حاكم بر قانون حاكم بر   ،،13471347اصالحي آن مصوب اصالحي آن مصوب 
عالوه بر اين كه از جهت ماهوي بانيازها و واقعيات روابط اقتصادي ـ عالوه بر اين كه از جهت ماهوي بانيازها و واقعيات روابط اقتصادي ـ   هاها  شركتشركت

هاي هاي   گار است ،حتي در زمان تصويب نيز داراي ابهامات و نارساييگار است ،حتي در زمان تصويب نيز داراي ابهامات و نارساييبازرگاني ناسازبازرگاني ناساز
    ..بسياري بوده استبسياري بوده است

  
    ))13471347((و اليحه اصالحي و اليحه اصالحي   ))13111311((و ابهامات قانون تجارت و ابهامات قانون تجارت   نقائصنقائص

  ..ي تجارتي نيازمند تغيير هستندي تجارتي نيازمند تغيير هستندهاها  شركتشركتي هفتگانه ي هفتگانه هاها  از نقطه نظر شكلي قالباز نقطه نظر شكلي قالب    --
، ، هاها  شركتشركتفعاليت و اداره فعاليت و اداره   ،،امور ناظر به ماهيت مقررات مربوط به تشكيلامور ناظر به ماهيت مقررات مربوط به تشكيل  دردر    --

    ..وضعيت كنوني نياز به تغيير و بازنگري داردوضعيت كنوني نياز به تغيير و بازنگري دارد
ناظر بر اداره شركت و جايگاه و نقش مديريت در چگونگي اداره آن ناظر بر اداره شركت و جايگاه و نقش مديريت در چگونگي اداره آن   مقرراتمقررات    --

    ..هايي استهايي است  داراي نارساييداراي نارسايي
بقا يا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه بقا يا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه با توجه به سكوت در با توجه به سكوت در       --

و اعمال و اعمال   13761376قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال   به وضعبه وضع) ) 5151ـ ـ 7171مواد مواد ((
تعيين تكليف در اين خصوص تعيين تكليف در اين خصوص   ،،ي سهامي عام ،خاص و تعاونيي سهامي عام ،خاص و تعاونيهاها  شركتشركتآن به آن به 

  ..ضرورت داردضرورت دارد
از جمله لزوم سهامدار بودن اعضاي هيات مديره در از جمله لزوم سهامدار بودن اعضاي هيات مديره در   ،،احكام دست و پاگيراحكام دست و پاگير  --



 

 ١٧

  ..مفهوم تفكيك مالكيت از مديريت استمفهوم تفكيك مالكيت از مديريت است  مخلمخلي سهامي كه ي سهامي كه هاها  شركتشركت
بيني شده براي تجار ، مديران بيني شده براي تجار ، مديران   بودن جزاهاي نقدي پيشبودن جزاهاي نقدي پيش  مؤثرمؤثرو غيرو غير  اقعياقعيغيروغيرو      --

ي تجارتي مقرر در ي تجارتي مقرر در هاها  شركتشركتتشكيل تشكيل ، همچنين حداقل سرمايه الزم براي ، همچنين حداقل سرمايه الزم براي هاها  شركتشركت
  ..قانونقانون

نمودن اعمال ضمانت اجراهاي نقض مقررات يا تخلف از آنها به شكايت نمودن اعمال ضمانت اجراهاي نقض مقررات يا تخلف از آنها به شكايت   موكولموكول      --
  ..بر اجراي صحيح قانونبر اجراي صحيح قانونالزم الزم و اقامه دعوي اشخاص ذينفع و فقدان نظارت و اقامه دعوي اشخاص ذينفع و فقدان نظارت 

  
    كار ، قوانين و مقررات مرتبط كار ، قوانين و مقررات مرتبط   حوزهحوزهـ  ـ  22ـ ـ 22ـ ـ   44
    كاركار  حوزهحوزهـ  ـ  11ـ ـ 22ـ ـ 22ـ ـ 44  

  ) ) قانون تجارتقانون تجارت  300300الي الي   2020شامل مواد شامل مواد ( ( ي تجارتي ي تجارتي هاها  شركتشركت  --باب سومباب سوم
  ))قانون تجارتقانون تجارت  600600الي الي   583583شامل مواد شامل مواد ( ( شخصيت حقوقي شخصيت حقوقي   --باب پانزدهمباب پانزدهم

  
  ـ قوانين و مقررات مرتبطـ قوانين و مقررات مرتبط22ــ22ــ22ــ  44

كه بازنگري و اصالحات قوانين مرتبط با كه بازنگري و اصالحات قوانين مرتبط با هستند هستند ول قوانين و مقرراتي ول قوانين و مقرراتي دسته ادسته ا
لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما بايد مورد توجه قرار لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما بايد مورد توجه قرار   ،،ي تجارتيي تجارتيهاها  شركتشركت

  ::توان اشاره نمود توان اشاره نمود   گرفتند، كه از جمله به قوانين زير ميگرفتند، كه از جمله به قوانين زير مي  ميمي
اسالمي ايران و اسالمي ايران و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اجتماعي و فرهنگي جمهوري   ،،قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي  --

  ..هاي اجرايي آنهاي اجرايي آن  نامهنامه  آيينآيين
  ..تصفيه امور ورشكستگيتصفيه امور ورشكستگياداره اداره   قانونقانون    --
  ..كاركار  قانونقانون    --
  ..هاي مستقيمهاي مستقيم  مالياتماليات  قانونقانون    --
  ......بيمه وبيمه و  قانونقانون    --

مرتبط بوده مرتبط بوده   هاها  شركتشركتدوم قوانين و مقرراتي كه مستقيم يا غيرمستقيم با حقوق دوم قوانين و مقرراتي كه مستقيم يا غيرمستقيم با حقوق   دستهدسته
كه مهمترين آنها كه مهمترين آنها   ،،ندندفتفتقرار مي گرقرار مي گر  هاها  شركتشركتو تحت تاثير تغيير و بازنگري مقررات و تحت تاثير تغيير و بازنگري مقررات 



 

 ١٨

  ::عبارتند از عبارتند از 
  ..13101310مصوب مصوب   هاها  شركتشركتثبت ثبت   قانونقانون    --
  ).).5454به ويژه ماده به ويژه ماده ((  13701370تعاون جمهوري اسالمي ايران مصوب تعاون جمهوري اسالمي ايران مصوب   قانونقانون    --
  ..13701370نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب   قانونقانون    --
  هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجارتي ـهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجارتي ـ  و مالكيتو مالكيت  هاها  شركتشركتثبت ثبت   ضوابطضوابط    --

  ..13741374صنعتي مصوب صنعتي مصوب 
  

  ـ جهت گيري و اهداف اصلي كارـ جهت گيري و اهداف اصلي كار  33ــ22ـ ـ   44
ي تجارتي به نحوي كه با نيازهاي ي تجارتي به نحوي كه با نيازهاي هاها  شركتشركتساختاري جديد براي ساختاري جديد براي   معرفيمعرفي  --

  ..اقتصادي و تجارتي و نيز تحوالت بين المللي هماهنگ باشداقتصادي و تجارتي و نيز تحوالت بين المللي هماهنگ باشد
هاي ناسازگار با تحوالت هاي ناسازگار با تحوالت   قالب شركت سهامي و تغيير يا حذف قالبقالب شركت سهامي و تغيير يا حذف قالب  حفظحفظ    --

  ..واقعيات موجودواقعيات موجود  اقتصادي واقتصادي و
امكان تشكيل شركت يك نفره با توجه به نيازها و واقعيات و نيز گرايش امكان تشكيل شركت يك نفره با توجه به نيازها و واقعيات و نيز گرايش   بررسيبررسي  --

  ..نظامهاي حقوق غربي به اين نوع شركتنظامهاي حقوق غربي به اين نوع شركت
ي ي هاها  شركتشركت  ههي تجارتي بي تجارتي بهاها  شركتشركتشمول مقررات شمول مقررات تسري تسري   امكانامكان  بررسيبررسي    --

  ..تعاوني كه هدف آنها تجارت و جلب منفعت استتعاوني كه هدف آنها تجارت و جلب منفعت است
قانون مدني ناظر به قانون مدني ناظر به   10021002ن تجارت و ن تجارت و قانوقانو  590590تعارض ظاهري ماده تعارض ظاهري ماده   حلحل  --

  ..اقامتگاه شخص حقوقياقامتگاه شخص حقوقي
ي تجارتي به ويژه تشكيل و حدود ي تجارتي به ويژه تشكيل و حدود هاها  شركتشركتمقررات راجع به فعاليت مقررات راجع به فعاليت   بازبينيبازبيني  --

    ..اختيارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سكوت قانون تجارت در اين موارداختيارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سكوت قانون تجارت در اين موارد
از از با هدف رفع نقص با هدف رفع نقص   ،،مقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشاركتمقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشاركت  بازنويسيبازنويسي  --

  ..13761376سال سال   ، مصوب، مصوبقانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركتقانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
بازبيني مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پيش بيني ضمانت اجراي بازبيني مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پيش بيني ضمانت اجراي   --

  ..مناسب براي تخلف از اين تكليفمناسب براي تخلف از اين تكليف



 

 ١٩

بررسي لزوم پيش بيني مقررات در خصوص تشكيل مجامع عمومي و مقدمات بررسي لزوم پيش بيني مقررات در خصوص تشكيل مجامع عمومي و مقدمات   --
  ..ي غير سهاميي غير سهاميهاها  شركتشركتآنها براي آنها براي تشكيل ، حدود اختيارات و وظايف تشكيل ، حدود اختيارات و وظايف 

تخلف بازرسان از انجام تخلف بازرسان از انجام مقابله با مقابله با بيني ضمانت اجرا براي بيني ضمانت اجرا براي   ضرورت پيشضرورت پيش  بررسيبررسي  --
تكاليف قانوني و عنداللزوم تسري ضمانت اجراهاي مديران به بازرسان، همچنين تكاليف قانوني و عنداللزوم تسري ضمانت اجراهاي مديران به بازرسان، همچنين 
بررسي ضرورت وضع محدوديت براي بازرسان در انجام معامله متضمن رقابت بررسي ضرورت وضع محدوديت براي بازرسان در انجام معامله متضمن رقابت 

ها نسبت به وابستگان و بستگان ها نسبت به وابستگان و بستگان   احتمالي اين محدوديتاحتمالي اين محدوديت  با شركت و نيز تعميمبا شركت و نيز تعميم
  ..بازرسانبازرسان

اصالحي راجع به انتخاب اصالحي راجع به انتخاب   144144تبصره ماده تبصره ماده   ييلزوم احيا يا عدم احيالزوم احيا يا عدم احيا  بررسيبررسي    --
ي سهامي عام از ميان افرادي با شرايط خاص مقرر در آيين ي سهامي عام از ميان افرادي با شرايط خاص مقرر در آيين هاها  شركتشركتبازرسان بازرسان 

  ..نامه مربوطنامه مربوط
عد مربوط به رابطه اين عد مربوط به رابطه اين ي مادر و وابسته و تبيين برخي قواي مادر و وابسته و تبيين برخي قواهاها  شركتشركت  تعريفتعريف    --

  ..با همبا هم  هاها  شركتشركت
و تسهيل اين امر و تسهيل اين امر   هاها  شركتشركتادغام و تجزيه ادغام و تجزيه   برايبرايبيني سازوكارهاي قانوني بيني سازوكارهاي قانوني   پيشپيش    --

ي موضوع ادغام و ي موضوع ادغام و هاها  شركتشركتحقوق سهامداران و بستانكاران حقوق سهامداران و بستانكاران با اين اصل كه با اين اصل كه 
  ..تجزيه حفظ شودتجزيه حفظ شود

كا و كا و با حفظ حقوق شربا حفظ حقوق شر  هاها  شركتشركتو بازنويسي مقررات راجع به انحالل و بازنويسي مقررات راجع به انحالل   بازبينيبازبيني    --
  ..هاها  شركتشركتبستانكاران اين بستانكاران اين 

  ..ييهاي تجارتهاي تجارت  تشكيل دادگاهتشكيل دادگاه  بررسيبررسي  --
آوري اطالعات و ارتباطات در اداره و تشريفات آوري اطالعات و ارتباطات در اداره و تشريفات   توجه در بكارگيري فنتوجه در بكارگيري فن  --

  ..ي تجارتيي تجارتيهاها  شركتشركتگيري در گيري در   تصميمتصميم
  

  ـ طرح اسناد تجارتيـ طرح اسناد تجارتي  33ـ ـ   44

  ـ نقد وضع موجودـ نقد وضع موجود11ـ ـ 33ـ ـ 44  
  ::رتند ازرتند ازقانون تجارت در اين بخش عباقانون تجارت در اين بخش عباعمده عمده نقايص و ايرادات نقايص و ايرادات 



 

 ٢٠

هاي هاي   اي كه بتواند اسناد تجارتي آتي ناشي از پيشرفتاي كه بتواند اسناد تجارتي آتي ناشي از پيشرفت  جامعيت بگونهجامعيت بگونه  فقدانفقدان    --
  . . الكترونيكي را شامل شودالكترونيكي را شامل شوداسناد تجارتي اسناد تجارتي ي تجارتي و ي تجارتي و هاها  فعاليتفعاليت

هماهنگي ميان قانون تجارت و قانون صدور چك و اساسا جدائي اين دو هماهنگي ميان قانون تجارت و قانون صدور چك و اساسا جدائي اين دو   فقدانفقدان    --
  ..قانون از يكديگرقانون از يكديگر

  ..جارت كه خود ناشي از عوامل متعدد استجارت كه خود ناشي از عوامل متعدد استنامأنوس و مجمل قانون تنامأنوس و مجمل قانون ت  متنمتن    --
به چك و سفته، به نحوي كه درك احكام چك و سفته به چك و سفته، به نحوي كه درك احكام چك و سفته   ،،ناقص قواعد براتناقص قواعد برات  تسريتسري  --

  ..در قانون تجارت با دشواري مواجه شده استدر قانون تجارت با دشواري مواجه شده است
در تعاريف چك و سفته كه در استفاده ناصحيح از در تعاريف چك و سفته كه در استفاده ناصحيح از   نقصنقصتعريف برات و تعريف برات و   عدمعدم    --

  ..استاست  مؤثر بودهمؤثر بودهاين اسناد اين اسناد 
ن تجارت نسبت به اصل حمايت از دارنده با حسن نيت سند ن تجارت نسبت به اصل حمايت از دارنده با حسن نيت سند كامل قانوكامل قانو  سكوتسكوت    --

  ..تجارتي كه مشكالت متعددي را بوجود آورده استتجارتي كه مشكالت متعددي را بوجود آورده است
واخواست براي اثبات مراجعه واخواست براي اثبات مراجعه   انجامانجامكردن اعتراض عدم پرداخت به كردن اعتراض عدم پرداخت به   منحصرمنحصر    --

ي ي هاها  دشواريدشواري  وو  تحوالت جديدتحوالت جديد  اابه متعهد اصلي سند تجارتي و ناهماهنگي آن ببه متعهد اصلي سند تجارتي و ناهماهنگي آن ب
  ..ناشي از آنناشي از آن

م مشخص و شفاف و منطبق با واقعيات اقتصادي در زمينه م مشخص و شفاف و منطبق با واقعيات اقتصادي در زمينه يك نظايك نظا  فقدانفقدان  --
  ..خير تاديهخير تاديهأأخسارت تخسارت ت

در حوزه اسناد تجارتي و در حوزه اسناد تجارتي و   هاها  بانكبانكهرگونه حكمي راجع به مسئوليت هرگونه حكمي راجع به مسئوليت   فقدانفقدان    --
  ..بويژه چكبويژه چك

  ..قانون نسبت به اثر انتقال سند غيرقابل انتقالقانون نسبت به اثر انتقال سند غيرقابل انتقال  سكوتسكوت    --
  ..تجارتيتجارتيقانون در خصوص ضمانت از اسناد قانون در خصوص ضمانت از اسناد   سكوتسكوت  --
ات غيرضروري در خصوص برات نظير قبولي شخص ثالث و برات ات غيرضروري در خصوص برات نظير قبولي شخص ثالث و برات مقررمقرر  وجودوجود  --

  ..رجوعيرجوعي
  ددااسنسناا  ظهرنويسيظهرنويسي  وواحكام راجع به مسئوليت وكيل و موكل در صدور احكام راجع به مسئوليت وكيل و موكل در صدور   فقدانفقدان    --  

  ..تجارتيتجارتي
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  ..احكام راجع به ارتباط سند با قرارداد پايهاحكام راجع به ارتباط سند با قرارداد پايه  فقدانفقدان      --
  ..))اماراتامارات((در قواعد تفسيري سند در قواعد تفسيري سند   نقصنقص      --
بر روابط تجارتي بر روابط تجارتي   فقطفقطتجارتي تجارتي   اسناداسنادن جهت كه ن جهت كه از اياز اي  قانونقانون  تكليفتكليفتعيين تعيين   عدمعدم    --

  ..حاكم است يا كليه اشخاصحاكم است يا كليه اشخاص
  ..در سفته و چكدر سفته و چك  به ويژهبه ويژهدر شرايط صوري اسناد در شرايط صوري اسناد   نقصنقص    --
  
  ::ـ حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبطـ حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط22ـ ـ 33ـ  ـ    44
  ـ حوزه كارـ حوزه كار11ــ22ــ33ــ  44
قانون قانون   334334الي الي   223223شامل مواد شامل مواد ( (   برات، فته طلب و چكبرات، فته طلب و چك: : باب چهارم قانون تجارتباب چهارم قانون تجارت  --

  ).).جارتجارتتت
  ..قانون تجارتقانون تجارت  حاملحامل  وجهوجهمواد مربوط به مبحث ورشكستگي و مبحث اسناد در مواد مربوط به مبحث ورشكستگي و مبحث اسناد در     --
  

  مرتبطمرتبط  ـ قوانين و مقرراتـ قوانين و مقررات22ــ22ــ33ــ  44

  ..هاي ماليهاي مالي  قانون نحوه اجراي محكوميتقانون نحوه اجراي محكوميت  --
عقد ضمان، تعاقب ايادي در غصب ، سن رشد، تعارض قوانين، عقد عقد ضمان، تعاقب ايادي در غصب ، سن رشد، تعارض قوانين، عقد ((قانون مدني قانون مدني   --

  ).).حواله، تبديل تعهدحواله، تبديل تعهد
و اعتبار راجع به حدود اختيارات موسسات اعتباري و اعتبار راجع به حدود اختيارات موسسات اعتباري مصوبات شوراي پول مصوبات شوراي پول   --

  ..غيربانكيغيربانكي
  ..نامه بانك مركزي راجع به نحوه نگهداري و اداره اطالعات بانكينامه بانك مركزي راجع به نحوه نگهداري و اداره اطالعات بانكي  آيينآيين  --
  ..) ) اجراء اسناد رسمياجراء اسناد رسمي((قانون ثبت قانون ثبت   --
  ..نامه اجراي اسناد رسمينامه اجراي اسناد رسمي  آيينآيين  --
  ..))كالهبرداريكالهبرداري((قانون مجازات اسالمي قانون مجازات اسالمي   --
  ..قانون انتشار چكهاي تضمينيقانون انتشار چكهاي تضميني  --
  وو  محليمحلي  صالحيتصالحيتخواسته، خواسته،   تأمينتأمينخسارت تاخير تاديه، خسارت تاخير تاديه، ((دادرسي مدني دادرسي مدني     انون آيينانون آيينقق  --
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  ..))مرور زمانمرور زمان
  ..))تأمينتأمينقرارهاي قرارهاي ((دادرسي كيفري دادرسي كيفري     قانون آيينقانون آيين  --
  ..قانون عمليات بانكي بدون رباقانون عمليات بانكي بدون ربا  --
  ..شوئيشوئي  الكترونيكي و اليحه پولالكترونيكي و اليحه پول  تجارتتجارت  قانونقانون  --
  ..قانون صدور چكقانون صدور چك  --

  
  گيري و اهداف اصليگيري و اهداف اصلي  جهتجهت  ــ33ــ33ــ  44

اب شيوه مناسب براي نحوه و ترتيب قرارگيري قوانين راجع به اسناد تجارتي اب شيوه مناسب براي نحوه و ترتيب قرارگيري قوانين راجع به اسناد تجارتي انتخانتخ  --
  ..در كنار يكديگردر كنار يكديگر

  ..در قانون راجع به برات با توجه به واقعيات تجارتيدر قانون راجع به برات با توجه به واقعيات تجارتيالزم الزم بررسي تغييرات بررسي تغييرات   --
  ..بررسي ضرورت ذكر تمامي قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون براتبررسي ضرورت ذكر تمامي قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون برات  --
اجع به چك اعم از مواد قانون تجارت و قانون اجع به چك اعم از مواد قانون تجارت و قانون مطالعه ضرورت ذكر تمامي قواعد رمطالعه ضرورت ذكر تمامي قواعد ر  --

  ..صدور چك بدون ارجاع به قانون راجع به براتصدور چك بدون ارجاع به قانون راجع به برات
  ..سفته و براتسفته و برات  ،،ارائه تعريف جامع و مانع و منطبق با واقعيات از چك ارائه تعريف جامع و مانع و منطبق با واقعيات از چك   --
بررسي ضرورت تعيين درصدي معين به عنوان نرخ محاسبه خسارت تاخير تاديه بررسي ضرورت تعيين درصدي معين به عنوان نرخ محاسبه خسارت تاخير تاديه   --

  ..اسناد تجارتي شامل چك، برات و سفتهاسناد تجارتي شامل چك، برات و سفته
  ..اندازانداز  مطالعه امكان تاديه وجه سفته و برات از محل حساب جاري يا حساب پسمطالعه امكان تاديه وجه سفته و برات از محل حساب جاري يا حساب پس  --
  ..بررسي جايگزيني واخواستنامه در برات و سفته با گواهينامه عدم پرداختبررسي جايگزيني واخواستنامه در برات و سفته با گواهينامه عدم پرداخت  --
  ..تسري قابليت اجرايي چك به سفتهتسري قابليت اجرايي چك به سفته  --
  وو  چكچك((الزام اجراي ثبت به صدور اجرائيه نسبت به مبلغ تاديه نشده اسناد تجارتي الزام اجراي ثبت به صدور اجرائيه نسبت به مبلغ تاديه نشده اسناد تجارتي   --

  ..همچنين نسبت به خسارت تاخير تاديههمچنين نسبت به خسارت تاخير تاديه  وو) ) سفتهسفته
مطالعه ضرورت پيش بيني مسئوليت مدني بانك در افتتاح حساب جاري و ارائه مطالعه ضرورت پيش بيني مسئوليت مدني بانك در افتتاح حساب جاري و ارائه   --

  ..دسته چك بدون رعايت حدود عرفي يا قانوندسته چك بدون رعايت حدود عرفي يا قانون
محل از جرائم مادي محل از جرائم مادي   اصالح قانون صدور چك بدون محل، با هدف خروج چك بدون اصالح قانون صدور چك بدون محل، با هدف خروج چك بدون   --



 

 ٢٣

  ..صادركننده چك بدون محلصادركننده چك بدون محلصرف و هدايت دادگاه به احراز قصد متقلبانه صرف و هدايت دادگاه به احراز قصد متقلبانه 
و مشتريان به اطالعات اعتباري بانك مركزي و مشتريان به اطالعات اعتباري بانك مركزي   هاها  بانكبانكدسترسي دسترسي   بررسيبررسي  --

چك، چك، ((درخصوص صحت عمل اشخاص نسبت به تعهدات ناشي از اسناد تجارتي درخصوص صحت عمل اشخاص نسبت به تعهدات ناشي از اسناد تجارتي 
  ..در حدود مقررات قانونيدر حدود مقررات قانوني) ) برات و سفتهبرات و سفته

نگ نگ المللي راجع به چك، سفته و برات و سعي در هماهالمللي راجع به چك، سفته و برات و سعي در هماه  ي بيني بينهاها  كنوانسيونكنوانسيون  مالحظهمالحظه  --
  ..ي موجودي موجودهاها  كردن مقررات اين اسناد با كنوانسيونكردن مقررات اين اسناد با كنوانسيون

  ..بيني مقررات راجع به ضمانت از اسناد تجارتيبيني مقررات راجع به ضمانت از اسناد تجارتي  پيشپيش  --
  ..مواد غير ضروري از براتمواد غير ضروري از برات  حذفحذف  --
  ..بيني مقررات مربوط به اسناد تجارتي الكترونيكيبيني مقررات مربوط به اسناد تجارتي الكترونيكي  پيشپيش  --
  

  ـ طرح بازسازي و ورشكستگيـ طرح بازسازي و ورشكستگي44ـ ـ   44
    ـ نقد وضع موجودـ نقد وضع موجود11ــ44ــ  44  

نون تجارت راجع به ورشكستگي داراي دو جنبه شكلي و نون تجارت راجع به ورشكستگي داراي دو جنبه شكلي و قاقا  13111311سال سال   مقرراتمقررات
از لحاظ شكلي اين قواعد فقط متضمن يك روش يا آيين به نام تصفيه از لحاظ شكلي اين قواعد فقط متضمن يك روش يا آيين به نام تصفيه . . ماهوي استماهوي است

تواند براي مصالحه و جلوگيري از تواند براي مصالحه و جلوگيري از   امور ورشكستگي يا توقف است، ولي بدهكار ميامور ورشكستگي يا توقف است، ولي بدهكار مي
رشكستگي به رشكستگي به از جنبه ماهوي، مقررات واز جنبه ماهوي، مقررات و. . تصفيه اموال، قرارداد ارفاقي پيشنهاد كندتصفيه اموال، قرارداد ارفاقي پيشنهاد كند

بنابراين نظام بنابراين نظام . . انداند  ديه هر چه كاملتر ديون در اسرع وقت تدوين شدهديه هر چه كاملتر ديون در اسرع وقت تدوين شدهأأمنظور تمنظور ت
ورشكستگي در قانون تجارت فعلي بر محور وفاء به عهد در پرداخت ديون استوار ورشكستگي در قانون تجارت فعلي بر محور وفاء به عهد در پرداخت ديون استوار 

هاي تجارتي از بدحسابان را هاي تجارتي از بدحسابان را   است و حمايت از بستانكاران براي پاكسازي محيطاست و حمايت از بستانكاران براي پاكسازي محيط
  ..مدنظر قرار داردمدنظر قرار دارد

  : : ظامي بطور خالصه عبارتند ازظامي بطور خالصه عبارتند ازايرادهاي چنين نايرادهاي چنين ن  

  ..عدم توجه به امنيت شخصي تاجر و خانواده اوعدم توجه به امنيت شخصي تاجر و خانواده او  --
عدم توجه به امنيت اشتغال و سرمايه در واحد يا واحدهاي اقتصادي متعلق به عدم توجه به امنيت اشتغال و سرمايه در واحد يا واحدهاي اقتصادي متعلق به   --

  ..تاجرتاجر
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  ..هاي اقتصاديهاي اقتصادي  عدم توجه به امنيت حقوقي بنگاهعدم توجه به امنيت حقوقي بنگاه  --
  ..مشخص نبودن زمان شروع ورشكستگيمشخص نبودن زمان شروع ورشكستگي  --
  مقرراتمقرراتوجود وجود ((اداره و مديريت تصفيه اداره و مديريت تصفيه   نظامنظامدر در فقدان قواعد منسجم و واحد فقدان قواعد منسجم و واحد   --

  ..))دوگانهدوگانه
  ..نبودن مقررات راجع به ساختار قرارداد ارفاقينبودن مقررات راجع به ساختار قرارداد ارفاقي  مؤثرمؤثركافي و كافي و   --
  دنيايدنيايهاي ورشكستگي با واقعيات هاي ورشكستگي با واقعيات   عدم تناسب مقررات راجع به مرور زمان و مهلتعدم تناسب مقررات راجع به مرور زمان و مهلت  --

  . . تجارتتجارت
  ..نقص قواعد راجع به اعاده اعتبار تاجرنقص قواعد راجع به اعاده اعتبار تاجر  --
  ..ي ورشكستگيي ورشكستگيهاها  مجازاتمجازاتو و   نقص مقررات راجع به جرايمنقص مقررات راجع به جرايم  --
  

  كار و قوانين و مقررات مرتبطكار و قوانين و مقررات مرتبط  حوزهحوزهـ  ـ  22ــ44ــ  44

  ـ حوزه كارـ حوزه كار11ــ22ــ44ــ44
  ..راجع به ورشكستگيراجع به ورشكستگي  540540تا تا   412412باب يازدهم از ماده باب يازدهم از ماده   --
  ..راجع به ورشكستگي به تقصير و به تقلبراجع به ورشكستگي به تقصير و به تقلب  560560تا تا   541541دوازدهم از ماده دوازدهم از ماده   بابباب    --
  ..عتبارعتبارراجع به اعاده اراجع به اعاده ا  575575تا تا   561561باب سيزدهم از ماده باب سيزدهم از ماده   --
  

  و مقررات مرتبطو مقررات مرتبط  قوانينقوانين    ــ22ــ22ــ44ــ  44
  ..مادهماده  6060دردر  13181318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال   --
  ..مادهماده  6767در در   13181318آيين نامه تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال آيين نامه تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال   --
  1414  دردر  13431343قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانجات كشور مصوبقانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانجات كشور مصوب  --

  ..مادهماده
  2626در در   13441344وجلوگيري از تعطيل كارخانجات كشورمصوبوجلوگيري از تعطيل كارخانجات كشورمصوب  نعتينعتينامه حمايت صنامه حمايت ص  آيينآيين  --

    ..مادهماده
  ..مادهماده  77در در   13111311نظامنامه تصفيه امور ورشكستگي قانون تجارت مصوب نظامنامه تصفيه امور ورشكستگي قانون تجارت مصوب   --



 

 ٢٥

راجع به برتري حقوق دارنده راجع به برتري حقوق دارنده   13371337ي تضمين شده مصوب ي تضمين شده مصوب هاها  قانون چكقانون چك  33ماده ماده   --
  ..چك موصوف نسبت به ديگر طلبكارانچك موصوف نسبت به ديگر طلبكاران

راجع به حق برداشت مطالبات راجع به حق برداشت مطالبات   13381338مصوب مصوب   اساسنامه بانك ملي ايراناساسنامه بانك ملي ايران  2424ماده ماده   --
  ..ي مشتري ورشكستهي مشتري ورشكستههاها  حسابحساببانكي از بانكي از 

  
  گيري و اهداف اصلي كارگيري و اهداف اصلي كار  ـ جهتـ جهت33ــ44ــ  44
  ..استفاده مناسب از تحوالت دكترين در باب بازسازي و ورشكستگي تاجراستفاده مناسب از تحوالت دكترين در باب بازسازي و ورشكستگي تاجر  --
  ..براي امكان بازسازي تاجر متوقف از پرداخت ديونبراي امكان بازسازي تاجر متوقف از پرداخت ديون  اياي  دورهدورهتعيين تعيين   --
  ..ن ابهام شروع توقفن ابهام شروع توقفتعيين زمان دقيق و بدوتعيين زمان دقيق و بدو  --
گسترش توان قوة مجريه و قضائيه در كشف موارد ورشكستگي و گسترش توان قوة مجريه و قضائيه در كشف موارد ورشكستگي و نهادسازي و نهادسازي و   --

  ..توقفتوقف
بازسازي بازسازي ((داد ارفاقي و در نظر گرفتن آن براي كسبه داد ارفاقي و در نظر گرفتن آن براي كسبه رردگرگون سازي ساختار قرادگرگون سازي ساختار قرا  --

  ).).ماليمالي
ايجاد قواعد منسجم و واحد در سيستم اداره تصفيه و مدير تصفيه و حذف ايجاد قواعد منسجم و واحد در سيستم اداره تصفيه و مدير تصفيه و حذف   --

  سويسوينامه آن از نامه آن از   نون تجارت از يك سو و قانون تصفيه و آييننون تجارت از يك سو و قانون تصفيه و آيينقاقا((موجود موجود   دوگانگيدوگانگي
  ..))ديگرديگر

لحاظ لحاظ   تقدم بستانكاران ورشكسته بر مبناي تقدم مطالبات تجارتي باتقدم بستانكاران ورشكسته بر مبناي تقدم مطالبات تجارتي با  بررسيبررسي  --
اجتماعي و موخر قراردادن مهريه همسر و جزاي اجتماعي و موخر قراردادن مهريه همسر و جزاي   تأمينتأمينمطالبات كارگري و حق مطالبات كارگري و حق 

  ..نقدي و مطالبات دولت و امثال آنهانقدي و مطالبات دولت و امثال آنها
  ..با تفكيك سرنوشت فرد از بنگاهبا تفكيك سرنوشت فرد از بنگاه  هاها  مجازاتمجازاتو و تحول در جرائم تحول در جرائم   ايجادايجاد  --  
  ..شكستگيشكستگيورورهاي كوتاه هاي كوتاه   در مقررات مرور زمان و مهلتدر مقررات مرور زمان و مهلت  بازنگريبازنگري  --
  ..الزم در قواعد راجع به اعاده اعتبارالزم در قواعد راجع به اعاده اعتبار  تغييراتتغييرات    ايجادايجاد  --
  

  هاي اليحه اصالح قانون تجارتهاي اليحه اصالح قانون تجارت  ـ نوآوريـ نوآوري  55
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ه شد، ه شد، هاي قبلي برشمردهاي قبلي برشمرد  اليحه كه فرايند و اصول تدوين آن در قسمتاليحه كه فرايند و اصول تدوين آن در قسمت  نويسنويس  پيشپيش
  ::هاي مهمي از جمله به شرح زير استهاي مهمي از جمله به شرح زير است  دربردارنده نوآوريدربردارنده نوآوري

  ..ي تجارتي بر مبناي اقتصاد نويني تجارتي بر مبناي اقتصاد نوينهاها  فعاليتفعاليتبندي بندي   طبقهطبقه  --11
  ..الملليالمللي  هاي بينهاي بين  با كنوانسيونبا كنوانسيون  سازگاريسازگاري  --22
  ..از تعاريف و مفاهيم به كار رفته در قانوناز تعاريف و مفاهيم به كار رفته در قانون  زداييزدايي  ابهامابهام  --33
  ..توسعه اقتصاد رسمي و پيشگيري از اقتصاد غير رسميتوسعه اقتصاد رسمي و پيشگيري از اقتصاد غير رسمي  --44
فضاي تجارتي، به عنوان مثال، ثبت تجارتي اعم از حقيقي و حقوقي فضاي تجارتي، به عنوان مثال، ثبت تجارتي اعم از حقيقي و حقوقي   سازيسازي  شفافشفاف  --55

تكليف شد و در موارد مقتضي دسترسي يا انتشار اطالعات مورد توجه قرار تكليف شد و در موارد مقتضي دسترسي يا انتشار اطالعات مورد توجه قرار 
  ........ه وه وگرفت، سهام با نام ترغيب شدگرفت، سهام با نام ترغيب شد

به به . . انداند  و فرآيندهاي اقتصاد نوين و تجارت الكترونيكي مورد توجه قرار گرفتهو فرآيندهاي اقتصاد نوين و تجارت الكترونيكي مورد توجه قرار گرفته  فضافضا  --66
وان مثال، دفاتر و اسناد تجارتي به دفاتر و اسناد الكترونيكي توسعه داده شدند وان مثال، دفاتر و اسناد تجارتي به دفاتر و اسناد الكترونيكي توسعه داده شدند عنعن

بيني بيني   به صورت ويدئو كنفرانس پيشبه صورت ويدئو كنفرانس پيش  هاها  شركتشركتيا امكان برگزاري مجامع عمومي يا امكان برگزاري مجامع عمومي 
  ..شده استشده است

هاي اجرايي هاي اجرايي   و ضمانتو ضمانت  هاها  مجازاتمجازاتاجراي قانون تقويت شد، در بخش اجراي قانون تقويت شد، در بخش   ضمانتضمانت  --77
به عنوان مثال، محروميت به عنوان مثال، محروميت ((ق اجتماعي ق اجتماعي از حقواز حقو    قانون، در موارد مقتضي محروميتقانون، در موارد مقتضي محروميت

يي چون يي چون هاها  مجازاتمجازاتجايگزين جايگزين ) ) ي تجارتي در صورت تخلفي تجارتي در صورت تخلفهاها  شركتشركتاز مديريت از مديريت 
  ..حبس شدحبس شد

هاي جديد برطرف هاي جديد برطرف   ارايه بابارايه باب  و ياو يا  هاي موجودهاي موجود  تكميل مواد بابتكميل مواد باب  باباقانوني قانوني   خألهايخألهاي  --88
  ..شدشد

  ..بيني شدبيني شد  الزم براي انجام وظايف حاكميتي برآمده از قانون پيشالزم براي انجام وظايف حاكميتي برآمده از قانون پيش  نهادهاينهادهاي  --99
الزم براي امكان به روزكردن  الزم براي امكان به روزكردن    انعطافانعطافي ريالي در قانون تجديد شدند و ي ريالي در قانون تجديد شدند و هاها  نصابنصاب  --1100

  ..بيني شدبيني شد  ريالي در قانون پيشريالي در قانون پيش  ارقامارقام
زدايي و پيشگيري از فساد مورد توجه واقع شد، به عنوان مثال زدايي و پيشگيري از فساد مورد توجه واقع شد، به عنوان مثال   رانترانت  --1111

هاي تجاري از سوي مقامات و مديران هاي تجاري از سوي مقامات و مديران   هاي صريحي براي مديريت بنگاههاي صريحي براي مديريت بنگاه  محدوديتمحدوديت
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  ..حاكميتي وضع شدحاكميتي وضع شدبخش عمومي و بخش عمومي و 
  ..توجه شدتوجه شد) ) در عين نظم رابطه و مسئوليتدر عين نظم رابطه و مسئوليت((به تفكيك خاستگاه مديريت و مالكيت به تفكيك خاستگاه مديريت و مالكيت   --1212
  
 ـ كليات 1ـ  5

بندي ارايه شده توسط بندي ارايه شده توسط   ي تجارتي از جمله، طبقهي تجارتي از جمله، طبقههاها  فعاليتفعاليتهاي جديد هاي جديد   بنديبندي  طبقهطبقه  --11
WWTTOO  توجه شدتوجه شد..  

را را   هاهاJJVV  ها وها و  كه كنسرسيومكه كنسرسيوم  مشتركمشترك  گروه اقتصادي با منافعگروه اقتصادي با منافع  جديدي با عنوانجديدي با عنوان  بابباب  --22
  ..گيرد، اضافه و مقررات و قواعد حاكم بر آنها تدوين شدگيرد، اضافه و مقررات و قواعد حاكم بر آنها تدوين شد  در برميدر برمي

  ..بيني شدبيني شد  ضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتي پيشضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتي پيش  مقرراتمقررات  --33
  هاها  شركتشركتحقوق حقوق  ـ ـ  22ـ ـ   55
نسبي، مختلط سهامي و نسبي، مختلط سهامي و   ييهاها  شركتشركت  ..ي تجارتي بازنگري شدي تجارتي بازنگري شدهاها  شركتشركت  بنديبندي  طبقهطبقه  --11

با توجه به آمارهاي رسمي اداره با توجه به آمارهاي رسمي اداره ال عمومي ال عمومي عدم اقبعدم اقببه دليل به دليل مختلط غيرسهامي مختلط غيرسهامي 
اي اي   هاي حقوقي تشكيل و فعاليت و نيز نداشتن بهرههاي حقوقي تشكيل و فعاليت و نيز نداشتن بهره  و پيچيدگيو پيچيدگي  هاها  شركتشركتثبت ثبت 

  ..ندندقاطع در روابط حقوقي و بازرگاني حذف شدقاطع در روابط حقوقي و بازرگاني حذف شد
مسئوليت مسئوليت ((ي غيرسهامي ي غيرسهامي هاها  شركتشركتموارد متعدد از ابهام و سكوت مقررات ناظر بر موارد متعدد از ابهام و سكوت مقررات ناظر بر   --22

بوط به هريك و يا تعميم مقررات بوط به هريك و يا تعميم مقررات با وضع مقررات خاص مربا وضع مقررات خاص مر) ) محدود، تضامنيمحدود، تضامني
  ..ندندشدشد  برطرف و تعيين تكليفبرطرف و تعيين تكليف  ي سهامي به آنها حسب مورد و اقتضاءي سهامي به آنها حسب مورد و اقتضاءهاها  شركتشركت

  ..بيني شدبيني شد  ي يك نفره پيشي يك نفره پيشهاها  شركتشركت  تشكيلتشكيل  --33  
ي مادر و وابسته و قواعد حاكم بر آنها ي مادر و وابسته و قواعد حاكم بر آنها هاها  شركتشركتجديدي از قانون به جديدي از قانون به   بابباب  --44

  ..يافتيافتاختصاص اختصاص 
  ..يافتيافت  اختصاصاختصاص  هاها  شركتشركتجديدي به ادغام جديدي به ادغام   بابباب  --55
  ..اختصاص يافتاختصاص يافت  هاها  شركتشركتباب جديدي به تجزيه باب جديدي به تجزيه   --66
به عنوان مثال اشخاصي كه در به عنوان مثال اشخاصي كه در . . بيني شدبيني شد  در فضاي كسب و كار پيشدر فضاي كسب و كار پيش  زداييزدايي  رانترانت  --77

ي تجارتي منع ي تجارتي منع هاها  شركتشركتمجموعه حاكميت داراي منصب هستند، از مديريت مجموعه حاكميت داراي منصب هستند، از مديريت 
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  ..انداند  شدهشده
  هاها  شركتشركتهمچون حداقل سرمايه تشكيل همچون حداقل سرمايه تشكيل   ييريالي تعيين شده در مواردريالي تعيين شده در موارد  هايهاي  نصابنصاب  --88

ها متناسب با ها متناسب با   اي تنظيم شده است كه اين نصاباي تنظيم شده است كه اين نصاب  تجديدنظر شدند و قانون بگونهتجديدنظر شدند و قانون بگونه
  ..نرخ تورم اعالمي از سوي بانك مركزي قابل تجديدنظر باشندنرخ تورم اعالمي از سوي بانك مركزي قابل تجديدنظر باشند

پذيره نويسي پذيره نويسي سرمايه از طريق سرمايه از طريق   تأمينتأمينبراي براي ي سهامي عام ي سهامي عام هاها  شركتشركتحداقلي در حداقلي در   --99
  ..بيني شدبيني شد  پيشپيش  عموميعمومي

  ..حذف شدحذف شد  ي سهامي عامي سهامي عامهاها  شركتشركتتاسيس تاسيس رمايه غيرنقد براي رمايه غيرنقد براي سس  --1010
مشكالت حقوقي و مشكالت حقوقي و به به   با توجهبا توجهي سهامي ي سهامي هاها  تعهد سهام براي تشكيل شركتتعهد سهام براي تشكيل شركت  --1111

  ..حذف شدحذف شد  اين نهاداين نهاددر در جود جود مومومديريتي مديريتي 
الشركه در شركت با مسئوليت محدود با حذف لزوم رعايت اكثريت الشركه در شركت با مسئوليت محدود با حذف لزوم رعايت اكثريت   انتقال سهمانتقال سهم  --1212  

ليت ليت اي كه هم از سوء استفاده اكثريت در احقاق حقوق اقاي كه هم از سوء استفاده اكثريت در احقاق حقوق اق  عددي و سرمايهعددي و سرمايه
        ..، تسهيل شد، تسهيل شدجلوگيري كند و هم با ماهيت اين نوع شركت سازگاري داشته باشدجلوگيري كند و هم با ماهيت اين نوع شركت سازگاري داشته باشد

سازي و پيگيري مقرراتي چون مقابله با سازي و پيگيري مقرراتي چون مقابله با   انتشار سهام بي نام براي شفافانتشار سهام بي نام براي شفاف    --1313  
  ..محدود شدمحدود شد  پولشوئي يا كنترل انحصارپولشوئي يا كنترل انحصار

هيات مديره هيات مديره   ييشرط دست و پاگير و مشكل ساز سهامدار بودن اعضاشرط دست و پاگير و مشكل ساز سهامدار بودن اعضا    --1414  
تا اشخاص خصوصي و دولتي ناگزير به تا اشخاص خصوصي و دولتي ناگزير به   ،،حذف شدحذف شدامي امي ي سهي سههاها  شركتشركت

        ..ددننواگذاري سهام صوري به مديران خود و تحميل پيامدهاي آنها نشوواگذاري سهام صوري به مديران خود و تحميل پيامدهاي آنها نشو
) ) فقه اسالميفقه اسالمي((بخش اوراق قرضه با توجه به الزامات سازوكار بازار سرمايه بخش اوراق قرضه با توجه به الزامات سازوكار بازار سرمايه   دردر  --1515

  ..اوراق مشاركت جايگزين آن شداوراق مشاركت جايگزين آن شد  احكام جديداحكام جديدو و   به عمل آمدبه عمل آمدتجديدنظر اساسي تجديدنظر اساسي 
  

  ـ اسناد تجارتيـ اسناد تجارتي  33 ـ ـ  55
  ..ندندهاي سفته، چك و برات به صورت مجزا تدوين شدهاي سفته، چك و برات به صورت مجزا تدوين شد  هريك از بخشهريك از بخش  مقرراتمقررات  --11
  ..ندندويژه هريك از اسناد تجارتي احصا شدويژه هريك از اسناد تجارتي احصا شد  كاركردهايكاركردهاي  --22
  ..ندندقانوني براي صدور اسناد تجارتي الكترونيكي اضافه شدقانوني براي صدور اسناد تجارتي الكترونيكي اضافه شد  هايهاي  مقررهمقرره  --33



 

 ٢٩

تي از سفته توسط تي از سفته توسط بانك و تضمين تمام يا قسمبانك و تضمين تمام يا قسم  دردربرات برات   ووديه سفته ديه سفته أأتت  امكانامكان  --44
  ..فراهم شدفراهم شد  هاها  بانكبانك

  ..نقدي احصا شدنقدي احصا شد) ) دستور پرداختدستور پرداخت((چك به عنوان يك سند تجارتي چك به عنوان يك سند تجارتي   كاركردكاركرد  --55
  هاها  بانكبانكصدور آن توسط صدور آن توسط   ازازبعد بعد   ووقبل قبل   ،،ضمانت تمام يا بخشي از مبلغ چكضمانت تمام يا بخشي از مبلغ چك  امكانامكان  --66

  ..فراهم شدفراهم شد
  ..ددهاي ناشي از عدم رعايت قوانين مربوط به چك ضامن شدنهاي ناشي از عدم رعايت قوانين مربوط به چك ضامن شدن  در قبال زياندر قبال زيان  هاها  بانكبانك  --77
  ..ي جاري مسدودي ملزم شدندي جاري مسدودي ملزم شدندهاها  حسابحساببه انتشار فهرست شماره به انتشار فهرست شماره   هاها  بانكبانك  --88
  ..و ظهر نويسان اضافه شدو ظهر نويسان اضافه شد  گانگانضمانت از صادركنندضمانت از صادركننداخذ اخذ راجع به راجع به   مقرراتمقررات    --99
  

  بازسازي و ورشكستگيبازسازي و ورشكستگي  ––44  ––  55
راستاي سالم سازي فضاي تجارتي، مبحث ورشكستگي مورد تجديد نظر راستاي سالم سازي فضاي تجارتي، مبحث ورشكستگي مورد تجديد نظر   دردر  --11

  ..زي تاجر به قانون اضافه شدزي تاجر به قانون اضافه شدقرار گرفت و باب بازساقرار گرفت و باب بازسا  اساسياساسي
  فعاليتفعاليتصيانت از توليد و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امكان ادامه صيانت از توليد و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امكان ادامه   برايبراي  --22

ليكن ليكن   ،،انداند  مواجه شدهمواجه شده  توقفتوقفتجارتي تجار حقيقي و حقوقي كه در پرداخت ديون خود با تجارتي تجار حقيقي و حقوقي كه در پرداخت ديون خود با 
تاديه ديون بدون تعطيلي تاديه ديون بدون تعطيلي   امكانامكاندر صورت بازسازي از ورشكستگي نجات يافته و در صورت بازسازي از ورشكستگي نجات يافته و 

  ..فراهم شدفراهم شد  ،،آورندآورند  بدست ميبدست ميفعاليت را فعاليت را 
  سازمانسازماننهادي مناسب از جمله تشكيل هيأت تشخيص، دادگاه تجارتي ، نهادي مناسب از جمله تشكيل هيأت تشخيص، دادگاه تجارتي ،   ترتيباتترتيبات  --33

  ..بيني شدبيني شد  بازسازي و سازمان تصفيه امور ورشكستگي پيشبازسازي و سازمان تصفيه امور ورشكستگي پيش
  ..بازسازي مالي در نظر گرفته شده استبازسازي مالي در نظر گرفته شده است  ، امكان، امكانبراي كسبهبراي كسبه  --44
  

  ـ چارچوب كلي اليحه و مقايسه آن با قانون تجارتـ چارچوب كلي اليحه و مقايسه آن با قانون تجارت  66
 قانون تجارتنويس اليحه  پيش) فهرست(چارچوب كلي  --11 --66

    و معامالت تجارتيو معامالت تجارتي  تجارتجاراول ـ  اول ـ    بابباب
  دوم ـ حقوق و تكاليف تاجردوم ـ حقوق و تكاليف تاجر  بابباب

  دفتر ثبت تجارتيدفتر ثبت تجارتي: : اولاول  فصلفصل  



 

 ٣٠

    تجارتيتجارتي  ترتراادفدف: : دومدوم  فصلفصل    
    اسم تجارتياسم تجارتي: : سوم سوم   فصلفصل  

  سوم ـ قراردادهاي تجارتيسوم ـ قراردادهاي تجارتي  بابباب
    دالليداللي: : اول اول   فصلفصل
  ارياريكك  العملالعمل  حقحق: : دوم دوم   فصلفصل

    حمل و نقلحمل و نقل: : سوم سوم   فصلفصل  
    قائم مقامي و نمايندگي تجارتيقائم مقامي و نمايندگي تجارتي: : چهارم چهارم   فصلفصل
  گروه اقتصادي با منافع مشتركگروه اقتصادي با منافع مشترك: : پنجمپنجم  فصلفصل

    چهارم ـ ضمانتچهارم ـ ضمانت  بابباب
  پنجم ـ اسناد تجارتيپنجم ـ اسناد تجارتي  بابباب

  چكچك: : اولاول  فصلفصل
  سفتهسفته: : دوم دوم   فصلفصل
    براتبرات: : سومسوم  فصلفصل
  اسناد تجارتي الكترونيكياسناد تجارتي الكترونيكي: : چهارمچهارم  فصلفصل

  ي تجارتيي تجارتيهاها  شركتشركتي و ي و ششم ـ اشخاص حقوقششم ـ اشخاص حقوق  بابباب  
    اشخاص حقوقياشخاص حقوقي: : اول اول   فصلفصل

با مسئوليت با مسئوليت   شركتشركت  ،،سهاميسهامي  شركتشركت، ، كلياتكليات((  ي تجارتيي تجارتيهاها  شركتشركت: : دوم دوم   فصلفصل  
  هاها  شركتشركتادغام و تجزيه ادغام و تجزيه : : سوم سوم   فصلفصل  ))تضامنيتضامني  شركتشركت  ،،محدودمحدود
            ))متفرقهمتفرقه((مقررات نهايي مقررات نهايي : : چهارمچهارم  فصلفصل

  هفتم ـ بازسازي و ورشكستگيهفتم ـ بازسازي و ورشكستگي  بابباب
  بازسازيبازسازي: : اول اول   فصلفصل

    ورشكستگيورشكستگي: : دوم دوم   فصلفصل  
  مقررات جزايي بازسازي و ورشكستگيمقررات جزايي بازسازي و ورشكستگي: : سومسوم  فصلفصل

    هشتم ـ مقررات تكميليهشتم ـ مقررات تكميلي  بابباب  

  ..نويس تدوين شدنويس تدوين شد  تبصره در پيشتبصره در پيش  150150ماده و ماده و   10281028در مجموع در مجموع 
  

  مقايسه اليحه با قانون تجارتمقايسه اليحه با قانون تجارت  ـ 2ـ6
هاي آن از جمله هاي آن از جمله   از آنجايي كه استفاده منطقي از قانون تجارت موجود و اصالحيهاز آنجايي كه استفاده منطقي از قانون تجارت موجود و اصالحيه



 

 ٣١

با اين وجود در جدول زير تغييرات با اين وجود در جدول زير تغييرات . . ار بوده است، به اين امر اهتمام شدار بوده است، به اين امر اهتمام شداصول كاصول ك
  ..اليحه در مقايسه با قانون تجارت موجود ارايه شده استاليحه در مقايسه با قانون تجارت موجود ارايه شده است

  
  



 

 ٣٢

  اليحه با قانون تجارتنويس  پيشمقايسه  : 1جدول
  

  باب
  

)1(  

ي شماره مواد
تغيير كه 

  اند نكرده
 )2(  

  ي كهشماره مواد
تغييرات جزئي و  

  اند هداشت ويرايشي
)3( 

   ي كه شماره مواد
   تغيير محتوايي

  اند كرده
)4(  

ي شماره مواد
حذف  كه 

  اند شده
 )5(  

   ي كه شماره مواد
اند  اضافه شده

  )جديد(
 )6(  

    5 -4  5 -3 - 2 - 1      باب اول
 - 13 - 12 - 11 -8 - 7 -6  19 -10 - 9    باب دوم

14 - 15 - 16- 18  
12- 13 - 17    

 -341 -339 - 338 - 337    باب ششم
343 - 344 - 347 - 348 - 
352 - 353  

335 - 336 - 340 - 342 - 
345- 346 - 349 - 351 - 
356  

350 - 354 - 
355  

23 – 25 - 29  

 -366 - 365 - 361 - 359    باب هفتم 
367 - 371 - 372 - 373 - 
375 - 376  

357 - 358 - 360 - 362 - 
363 - 387 - 388 - 390 - 
391 - 391  

374  62  

 -389 - 385 - 384 - 381    باب هشتم
392 - 393  

378 - 379 - 380 - 382 - 
386 - 387 - 388 - 390 - 
391 - 394  

383  63 - 72  

  100الي  90    401الي  395      باب نهم
 - 409 - 407 - 406 -405      باب دهم

410 - 411  
402 - 403 - 
404- 408  

 131 – 126الي  122
  135الي 

باب گروه 
اقتصادي با 
  منافع مشترك

        
  121الي  101

  15  581 - 580  582 - 579 - 577 -576      باب چهاردهم
  
  .شماره مواد قانون فعلي درج شده است 5و  4، 3، 2هاي  در ستون •
  .شماره مواد اليحه درجه شده است 6در ستون  •



 

 ٣٣

  ادامه جدول
  

  باب
  

)1(  

ي كه شماره مواد
  اند تغيير نكرده

 )2(  

  ي كهشماره مواد
تغييرات جزئي و  

  اند داشته ويرايشي
)3(  

   ي كه شماره مواد
   محتوايي تغيير

  اند كرده
 )4(  

ي شماره مواد
حذف  كه 

  اند شده
 )5(  

   ي كه شماره مواد
اند  اضافه شده

  )جديد(
 )6(  

يهاشركت
  تجارتي

67- 12- 19 - 44 - 
49- 73- 85 - 91 - 
92 - 95 - 96- 107 - 

112 - 118 - 119 - 
120 - 121 - 123 - 
125- 128- 131 - 
132 - 133- 1351 - 
149- 155- 160 - 
162- 163 - 164 - 
167- 168- 179 - 
180 - 181 - 183 - 
184- 187- 189 - 
195- 206- 207 - 
208 - 210 - 211 - 
212 - 215- 222 - 
225- 226- 227 - 
228 - 282 - 283-  

4 - 9 - 15- 17- 18 - 91 - 
22 - 24- 25- 26- 28- 41 - 
42- 45- 72- 74- 75- 76 - 
78 - 82- 87 - 88- 89 - 120 - 

123 - 124- 130- 141 - 
258- 145- 146 - 148 - 
152- 154- 158- 171 - 
173 - 174- 175 - 186 - 
191 - 192 - 193- 194 - 
196- 197- 201- 202 - 
203 - 221- 223- 231 - 
224- 238- 268- 279 - 281  

3- 107 - 5 - 6- 7- 8- 10- 
11 - 13- 16- 243- 21 - 24 - 
29 - 32 - 39 - 40- 43- 46- 
48- 83 - 84 - 86- 90- 254 - 
98 - 99- 100 - 101 - 253- 

255 - 257- 103- 104- 105 - 
256 - 106- 107 - 108 - 109- 
111 - 112- 126- 128 - 129- 
131 - 132 - 134- 136- 137- 
259- 139- 140- 142- 143- 
144 - 147- 266 - 267- 260 - 
151- 153- 156- 157- 161- 
261- 166- 262 - 169- 170- 
172 - 263- 176- 177 - 178 - 
182 - 158 - 190- 197 - 264- 
265 - 199- 204- 205- 209- 
213 - 214 - 217- 219 - 220- 
229 - 230 - 268- 269- 232- 
254 - 237- 239- 240- 258- 
259- 276- 277- 278 - 280-  

14- 27- 30- 47- 
 – 71الي  51 – 50
75- 76- 77- 81- 

 -117الي  114
159- 188- 203 - 

216  

435 - 436 - 439 - 440- 
441 - 442- 443- 44- 
445- 446- 447- 455- 
456- 463- 464- 465- 
466- 467 - 468- 469- 
471- 472 - 473- 476- 
502- 513- 521 - 522- 
 -594 - 555الي  531
597- 612 - 625- 634- 
635 - 637- 689- 690- 
692- 700- 701 - 709- 
721 - 723- 742- 745- 
746 - 747- 748- 749- 
750- 753 - 754- 756- 
758- 764- 766- 767- 
768- 778- 780 - 781-
791 - 792- 795 - 798- 
799 - 800- 801- 802 
  834 - 832الي 

قانون تجارت 
1311  

107 - 112 - 123 - 
128 - 131 - 132 - 
138 - 274  

95- 23- 103- 104- 116 - 
117 - 119- 124 - 125 - 
126- 129- 130- 133 - 
137 - 270 - 273- 583 -  
586 - 588 - 591  

19 - 20- 94- 102 - 105 - 
111 - 115- 109- 114- 118- 
136- 139 - 271- 275 584- 
590  

96- 99- 100- 
101 - 108 - 110- 
113 - 120 - 121- 
122 - 127 - 134 - 
135- 140- 141 
 -272 – 222الي 
585 - 586-  587 - 

589  

  

  
  
  
  



 

 ٣٤

  ادامه جدول
  

  باب
  

)1(  

ي شماره مواد
تغيير كه 

  اند نكرده
 )2(  

  ي كهشماره مواد
 تغييرات جزئي و ويرايشي 

  اند داشته
)3( 

   ي كه شماره مواد
   تغيير محتوايي

  اند كرده
)4( 

ي شماره مواد
حذف  كه 

  اند شده
 )5(  

   ي كه شماره مواد
  )جديد(اند  اضافه شده

 )6(  

 – 316 - 314  313-312-311-310  ندارد  ندارد  چك
317   

174 - 177 - 176 - 180 - 183 - 
184 - 186 - 188 - 189 - 190 - 
191 - 193 - 194 - 195 - 196 - 
197 - 198 - 199 - 200 - 204 - 
205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 
212 - 213 - 215 - 217 – 222 - 
223 - 226 - 228 - 232 - 237 - 
241 - 243 - 244 - 246 - 247 - 
248 - 149 - 250 -  

-268-256-255-245-241    سفته
269 - 249 - 250 - 275 - 289 -   

307-308-225 - 
الي  243 - 227 - 226
247 - 258 - 263 - 
264 - 266 - 280 - 281 
– 284 - 292 - 293 - 

294 - 286  

253 - 256 - 
264 - 265 – 
278 – 283 - 
285 - 287 - 
  304الي  295

254 - 257 - 261 - 262 - 264 - 
265 - 266 - 267 - 268 - 270 - 
271 - 272 -273 - 274 - 275 - 
276 - 277 - 281 - 286 - 287 - 
288 -293 - 295 - 298 - 299 - 
304 - 305 - 306 - 309 - 310 - 
  316الي  313

-229-228-235-244-241  279  برات
232 - 233 - 236 - 237 - 255 - 
257 - 259 - 260 - 261 - 266 - 
269 - 270 - 274 - 275 - 276 - 
280 - 284 - 288 - 289 - 290 - 
291 - 305 - 306 -  

223- 225-227 - 
242 -  243 - 231 - 
234 - 238 - 245- 
246 - 248 - 247 - 
249 - 250 - 251 - 
252 - 254 - 258 - 
268 - 262 - 263 - 
271 - 272 - 273 - 
277 - 281 - 282 - 
283 - 286 - 292 - 
293 - 294 -  

244 - 239 - 
240 - 253 - 
256 - 264 - 
265 - 278 - 
283 - 285 - 
الي  295 - 287
304  

 - 336-  326الي  322 - 319
 -352- 350الي  345 - 343 - 324
353 - 355 - 358 - 361 - 374 - 
376 - 377 - 378 - 382 - 384 - 
385 - 386 - 395 - 396 - 406 - 
407 - 408 – 409 -   

  
  
  

  ادامه جدول
  



 

 ٣٥

  باب
  

)1(  

ي شماره مواد
تغيير كه 

  اند نكرده
 )2(  

  ي كهشماره مواد
 تغييرات جزئي و ويرايشي 

  اند داشته
)3(  

  ي كه شماره مواد
   تغيير محتوايي

  اند كرده
 )4(  

 ي كه شماره مواد
  اند حذف شده

 )5(  

   ي كه شماره مواد
  )جديد(اند  اضافه شده

 )6(  

 447و  421  باب يازدهم
  ت.ق

413 - 418 - 419 - 421 - 
426- 439 - 528 - 529 - 
530 - 531 - 532 - 533 - 
534-  535  

 -415الي  412
417 - 422 - 423 - 
+ ت .ق251 -445
  پ18+ ت .ق 143

420 - 424 - 425- 
الي  429 - 427
434- 436 - 437 - 
438 - 440 - 441 - 
443- 446 - 448 - 
449- 450- 451 
الي  536و 530الي 
540  

الي  841 - 840 - 838
852 - 853- 854 - 855- 
856- 857- 860 - 862- 
872 - 873- 874 - 875- 
876 - 877- 878- 880- 
881 - 882- 883- 884- 
الي  1003  - 941الي  885

1007- 1009 - 1016- 
1019- 1020 - 1021- 
1022- 1023 - 1024  

 - 549 -542 -541  نــــدارد  نــــدارد  دوازدهم باب
  560الي  551

 – 548الي  543
550  

  

    575الي  561  نــــدارد  نــــدارد  نــــدارد  سيزدهم  باب
قانون اداره 
تصفيه امور 

    ورشكستگي 
8 - 24- 26 - 28 - 30 - 31 - 

32- 36 - 37 - 40 - 41- 47 - 
49 - 50  

3 - 4 - 10 - 14- 
15 - 17 - 18 - 21 - 
22- 23 - 35 - 38 - 

39- 58  

6- 7- 9 11- 12 - 
13- 19 - 27- 29 - 
  57الي  51

950 - 951- 944 - 946- 
952 - 955- 956 - 974- 
985 - 991 – 992- 994- 
  1002الي  995

  

درصد مشمول  21درصد از مواد قانون تجارت موجود ابقا شدند، 8 در مجموع
 38درصد به لحاظ محتوايي تغيير كردند و 33 .اند رايشي شدهتغييرات جزيي يا وي
 .اند ماده نيز به قانون تجارت اضافه شده 393 .درصد حذف شدند

  



 

 ٣٦

 قوانيني كه بايد نسخ شوند، به شرح زير احصا شدند

 .1311قانون تجارت مصوب  -  

  .آن قانون تجارت و تمامي اصالحات و الحاقات بعدي 1347اصالحيه مصوب سال -  
  .1318آيين نامه اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب -  
   .1319 نامه درآمد صندوق الف و صندوق ب مصوب سال آيين -  
  .1311نامه امور ورشكستگي قانون تجارت مصوب سال  نظام   -
هاي كشور مصوب سال  قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه  -

1343.  
  .1376شار اوراق مشاركت سال قانون نحوه انت - 
 . هاي آن قانون صدور چك و الحاقيه   -

  .ها قانون ثبت شركت-  
  
  ساعات صرف شده براي تدوين قانون تجارت _7
كميته كارشناسي بازنگري و اصالح قانون تجارت در  ،به منظور بررسي مواد فوق 

ضمن يل داد، تشك را) ساعت 4به طور متوسط هر جلسه حداقل (جلسه  189مجموع 
اينكه حسب مورد از حضور ساير كارشناسان و صاحبنظران نيز در جلسات بهره 

 ها از حسب ضرورت براي برخي مواد و برخي بخششايان ذكر است، . گرفته است
هاي  كميته ،ي الكترونيكيتجمله در خصوص قراردادهاي حمل ونقل و اسناد تجار

پژوهشي و جلسات كميته كارشناسي ي ها طرحتنها براي    .دشفرعي نيز تشكيل 
و با در نظر گرفتن حجم گسترده  صرف شده استزمان نفر ـ ساعت  17300

مطالعات مرتبط قبلي، اظهار نظر صاحبنظران و اشخاص حقيقي و حقوقي و امور 
اليحه، در سابقه قانون  نويس پيشكارشناسي پشتيباني، كار انجام شده براي تدوين 

  .بوده استنويسي كشور بي نظير 



 

 ٣٧

اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و اصالح قانون اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و اصالح قانون ـ ـ   88
  تجارت تجارت 

  
  اعضاي شوراي راهبري

  مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي

 دكتري اقتصاد دژپسندهادفر
 دكتري حقوق محمد رضا پاسبان

 دكتري اقتصاد حسينيالدينسيد شمس
 دكتري حقوق ستار زركالم
 كتري حقوقد محمد صقري

 دكتري حقوق حميد رضا علومي
 دكتري حقوق نبي فيضي چكابغالم

 دكتري اقتصاد مرجان فقيه نصيري
 دكتري حقوق كورش كاوياني
  فوق ليسانس مكانيك حسين ماهرو

  



 

 ٣٨

 *كميته كارشناسي ياعضا

 عنوان مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي
 )رئيس كميته(زرگانيمعاون وزير با دكتري اقتصاد فرهاد دژپسند

  نماينده وزارت بازرگاني  دكتري اقتصاد الدين حسيني سيد شمس 
 نماينده اتاق  بازرگاني وصنايع ومعادن ايران دكتري اقتصاد اميرهوشنگ اميني

 )ويراستار(استاد دانشگاه  دكتري حقوق ربيعا اسكيني
 نماينده قوه قضاييه دكتري حقوق بهرام بهرامي

 نماينده وزارت دادگستري دكتري حقوق آبادي حبيباحمد بيگي 
 ها مجري بخش حقوق شركت دكتري حقوق محمدرضا پاسبان
  ريزي كشور نماينده سازمان مديريت وبرنامه دكتري اقتصاد  رامين پاشايي فام

  كارشناس  امور بانكي فوق ليسانس حسابداري   يزد احمد حاتمي
  ارشناس  امور بانكيك ليسانس حقوقفوق  محمود رضا خاوري

  نماينده وزارت صنايع ومعادن فوق ليسانس  مديريت  مزي علي اصغر ر
  نماينده وزارت صنايع ومعادن فوق ليسانس مديريت مالي  زهره قمي

  مجري بخش مقررات  اسناد تجاري دكتري حقوق  ستار زركالم
  مجري بخش مقررات بازسازي و ورشكستگي دكتري حقوق  محمد صقري

  نماينده وزارت امور اقتصادي ودارايي ليسانس حسابداري صنعتي  حسن طباطباييسيدم
  نماينده وزارت امور اقتصادي ودارايي دكتري اقتصاد غالمحسين عسگري خسروشاهي

  نماينده بانك مركزي فوق ليسانس حقوق  غالمحسين عربيه
  نماينده وزارت دادگستري دكتري حقوق  محمدتقي عابدي
  نماينده معاونت حقوقي وامور مجلس رييس جمهوري دكتري حقوق  ميحميدرضا علو

  مجري بخش كليات دكتري حقوق  نبي فيضي چكاپغالم
  نماينده وزارت تعاون فوق ليسانس حقوق  احمدرضا فخاري

  نماينده وزارت بازرگاني دكتري اقتصاد  نصيري مرجان فقيه
  ازرگانينماينده وزارت ب ليسانس اقتصادفوق  احمد محجوب
  مجري بخش اسناد تجارت الكترونيكي فوق ليسانس  سيامك قاجار

  مجري مقررات بخش اسناد تجاري دكتري حقوق  كوروش كاوياني
  )ويراستار(استاد دانشگاه  دكتري حقوق  ناصر كاتوزيان

  ها كارشناس امور شركت فوق ليسانس  مهندسي مكانيك    حسين ماهرو
  ها كارشناس امورشركت س اقتصادليسان  ناهيد حكيم شوشتري

  كارشناس امور حسابرسي فوق ليسانس حسابداري   هوشنگ نادريان
  كارشناس امور حسابرسي فوق ليسانس حسابداري  غالمرضا سالمي

  
آبادي،  آقايان بهرام كالنتر پور، دكتر محمد تقي كروبي، حسين افضل شايان ذكر است افراد ديگري از جمله *

ي، نادركاظمي، محمد رضا شفاهي و حسين دهگاهي نيز در برخي از جلسات كميته سيد جعفر قريش
  .اند كارشناسي حضور داشته

  



 

 ٣٩

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  اليحه اصالح قانون تجارت: ب
  )هاي قانون تجارت ها و فصل باب(



 

 ٤٠

  : باب اول
  تجار و معامالت تجارتي

  
  

خود به فعاليت تجارتي اشتغال  تاجر شخصي است كه به منظور كسب منفعت مادي، براي  :1ماده 
  .دارد

  :شوند هاي ذيل ذاتاً تجارتي محسوب مي فعاليت  :2ماده 
خريد يا تحصيل هر نوع مال جاندار يا ) 1: هرگونه فعاليت توزيعي يا خدماتي، مانند الف ـ

هاي  جان، مادي يا غيرمادي به قصد فروش يا اجاره، هرچند كه از طريق شبكه بي
تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي ) 2. فضاي مجازي انجام شده باشدالكترونيك و در 

ها،  امانت فروشي: شود، از قبيل تسهيل زندگي و تدارك و عرضه كاال يا خدمات ايجاد مي
هاي كاريابي و تامين خدمه، آبرساني، گازرساني، برق رساني،  انبارهاي عمومي، بنگاه

ات مانند تدارك نيازهاي روزانه منازل و اماكن اي، تهيه و رساندن ملزوم خدمات رايانه
تصدي به هر ) 3. ها و سفائن و امثال آن نياز كارخانجات، كشتي وسوخت و انرژي مورد

ها،  ها و مهمانسراها، كمپينگ هاي تفريحي يا ورزشي، هتل نوع تاسيسات از قبيل مجتمع
هاي  ها، سالن نفرانسها و ك ها و ميهماني هاي مختص جشن هاي عمومي، سالن پاركينگ
ها و موسساتي كه خدمات تبليغي  هاي خدمات بهداشتي، داروخانه و مجتمع وزيبايي آرايش

  .دهند و مهندسي و فني ارائه مي
برداري از هر قسم كارخانه، اعم  تاسيس و بهره) 1: هرگونه فعاليت توليدي يا صنعتي مانندب ـ 

آالت  رفي و مواد اوليه و ساخت انواع ماشيناز تاسيسات تبديل يا توليد هر نوع مواد مص
ها، هواپيماها و  توليدي، كشاورزي و بهداشتي، انواع خودروها، كشتي صنعتي، 
هاي كشاورزي،  برداري از مجتمع تاسيس و بهره) 2. ها و معامالت راجع به آنها هاوركرافت

) 3. مثال آندامپروري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور و كشتارگاهها و ا
تصدي به هر نوع عمليات حمل و نقل كاال يا مسافر از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحو 

برداري از معادن، در خشكي باشد يا در آب، اعم از معادن مربوط به  بهره) 4. كه باشد
جمادات، مايعات، يا گازها و همچنين تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومي از قبيل سينماها، 

ها، نمايشگاه  هاي ورزشي، فرهنگسراها، موزه ها، استاديوم وحش ها، باغ ترها، سيركتئا
  .المللي كاالها، صنايع و امثال آن اي يا بين منطقه

تصدي به عمليات بانكي، صرافي، موسسات مالي و اعتباري و : هرگونه فعاليت مالي مانندـ  پ
نوع عمليات براتي اعم از صدور و الحسنه و عمليات بورس و بيمه و هر  هاي قرض صندوق

  .انتقال يا ظهرنويسي برات يا سفته اعم از كاغذي و الكترونيكي



 

 ٤١

تصدي به عمليات داللي و تسهيل معامالت : اي مانند هرگونه فعاليت معاضدتي و واسطه ـ ت
كاري، نمايندگي تجارتي و عمليات  العمل همچنين تصدي به هر قسم حق. منقول يا غيرمنقول

  .يحراج

شود، مگر ثابت شود كه مربوط به امور  هاي تجار، تبعاً تجارتي محسوب مي كليه فعاليت  : 3ماده 
هاي  هرگونه تعهد قراردادي يا قانوني تاجر كه به مناسبت يا براي اجراي فعاليت. تجارتي نيست

  .شود تجارتي وي ايجاد شده نيز تجارتي محسوب مي
دهند در حكم  هاي تاجر از طرف وي انجام مي مقام يا قائم هايي كه نمايندگان فعاليت  :تبصره
  .باشد هاي خود تاجر مي فعاليت

 
 



 

 ٤٢

  : باب دوم
  حقوق و تكاليف تاجر

  
  دفتر ثبت تجارتي:  فصل اول 

دفـاتر   يـا زيـر  ) كاغـذي يـا الكترونيكـي   (مكلف است دفاتر  ،به استثناي كسبه جزء ،تاجر هر   : 4ماده 
ــ  2ـ دفتر روزنامـه  1. دهد داشته باشد مي قرارآنها  جايگزين نامه آيينموجب  به دولتديگري را كه 

  .ثبت مكاتبات دفتر ـ4ـ دفتر دارايي 3دفتر كل 
هاي بازرگاني و امور  و نحوه تنظيم و نگهداري آنها را وزارتخانه دفاترمربوط به  نامه آيين   :تبصره 

ب ايـن قـانون و بـا توجـه بـه قـانون تجـارت        ماه از تاريخ تصـوي  6ظرف مهلت  دارايي،اقتصادي و 
 نـوين هاي  و توسعه و تحول وضع اقتصادي كشور و حجم فعاليت تجار و شيوع سيستم الكترونيك

االجـرا خواهـد    الزم وزيـران نامه پس از تصويب هيات  اين آيين. نمايند اي تنظيم مي حسابداري رايانه
  .شد

و ديـون و   فـروش عمليـات مـالي اعـم از خريـد و      ليهكاست كه تاجر  دفتريروزنامه  دفتر  : 5ماده 
را مقيد كند و نيز عمليـات   ماليمطالبات و ظهرنويسي و هرگونه فعاليتي كه ايجاد دين يا طلب كند يا 

اصول حسابداري و عرف متداول دفتـرداري   طبقمحاسباتي را به تاريخ وقوع و ساير عمليات را كه 
و زيان ترازنامـه الزم اسـت بالاسـتثناء و هـر روز بـه       سودب در پايان دوره مالي براي تنظيم حسا

 .ترتيب در آن ثبت كنند
كليه عمليات دفتر روزنامه واحد و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر  ثبتتواند براي  مي تاجر :تبصره
 ردفـات از قبيل دفتـر روزنامـه صـندوق، دفتـر روزنامـه بانـك و       . از آنها داشته باشد طبقاتيطبقه يا 

  .ها روزنامه غيرنقدي مانند خريد و فروش نسيه و اقساطي و يا چند مورد از حساب
يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصـل   دفترعمليات ثبت شده در  كليهكل دفتري است كه  دفتر  : 6ماده 

ترتيبـي كـه براسـاس آن تنظـيم      بـه شـود   ها در صفحات مخصوص آن ثبت مـي  يا كدگذاري حساب
  .باشدپذير  ترازنامه امكان وحساب سود و زيان 

حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر  بايد هرماهعمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه در  كليه:  1تبصره
  .كل نقل شود

خالصـه عمليـات    ،هاي حسابداري مكلفند با توجه به روش هستندكه داراي شعبه  تجاري :2 صرهتب
 يكماه به ماه و در غير اين صورت الاقل سالي  را دنباششعبه يا شعب خود كه داراي دفاتر قانوني 

  .بار در دفاتر خود ثبت كنند
دفتري است كه تاجر بايد هر سـال صـورت جـامعي از كليـه دارايـي منقـول و        دارايي دفتر  : 7ماده 

در آن دفتر ثبت و امضاء كنـد   وكند  مرتبريز  بهو ديون و مطالبات سال گذشته خود را  غيرمنقول
  .سال بعد انجام پذيرد فروردينن كار بايد تا پانزدهم و اي



 

 ٤٣

هـاي وارده و صـادره و    و صورت حسـاب  مكاتباتاست كه كليه  دفتريمكاتبات  ثبت دفتر  : 8ماده 
  .شودثبت  آندر بايد قيد شماره  با و خترتيب تاري بهاز كاغذي يا الكترونيكي  اعمقراردادهاي تاجر 

به صورت ) به استثناء دفتر ثبت مكاتبات(اين قانون  4ذكور در ماده دفاتر م كهصورتي  در   :9ماده 
 مشخصـات تنظيم و نگاهداري شوند بايد توسط نماينده اداره ثبت امضاء و تعداد صفحات و  كاغذي

 باشـد ترتيبي   نمرهاين دفاتر بايد داراي . كامل صاحب دفتر در صفحات اول و آخر آن نوشته شود
هر گونه . مخصوص به آن نوشته  شود صفحاتات مالي به ترتيب تاريخ در كليه معامالت و عملي و

   .پايين خطوط نوشتن و امثال آن در اين دفاتر ممنوع است گذاشتن،تراشيدن، حك كردن، جاي سفيد 
دفاتر الكترونيكـي، بـه ترتيبـي كـه در      نگهداري و قابليت استناد   تنظيم، بهضوابط مربوط  :1 تبصره
   .بيني شده، تنظيم خواهد شد اين قانون پيش 4 مادهتبصره 
 پايانسال پس از  10بايد دفاتر هر سال مالي اعم از كاغذي و الكترونيكي را حداقل  تاجر :2 تبصره

  .كندآن سال مالي نگهداري 
اين قانون و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بـه كـار    4ماده  موضوع دفاتر : 10ماده 

صورتي كه مطابق مقررات اين قانون تنظيم شود بين تجار در امور تجارتي  اعتبـار   دربرند  مي
   آن قابل استناد است  صاحبدر هر صورت  در برابر  و دارد
هرگاه دفاتر تجارتي بصورت الكترونيكي تنظيم شده باشد، در صورتي قابل اسـتناد اسـت    :تبصره 

  .رفته شودكه سنديت آن طبق قانون تجارت الكترونيكي پذي
 ازو قطـع نظـر   . اسـت ده  تا سي ميليون ريـال جـزاي نقـدي    مستلزم  8و  4 مادةاز  تخلف:  11ماده 

مجـازات   اين.  تواند راساً حكم بدهد مدعي خصوصي يا مقامات قضايي،  دادگاه تجارتي مي تقاضاي
  .نيست  ندارد،دفتر مرتب  كه اي اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته مانع

  



 

 ٤٤

  دفاتر تجارتي :  فصل دوم 

بـه اسـتثناء كسـبه جـزء بايـد نـام خـود را، طبـق          تجـار گروه اقتصادي با منافع مشترك و   :12ماده 
دفتـر ثبـت    دردادگستري به تصويب هيات وزيران خواهد رسـيد،   وزارتاي كه به پيشنهاد  نامه آيين

ميليـون ريـال    30ميليون ريال تـا   10نقدي از  جزاي بهمتخلف از اين حكم   .برسانند ثبت بهتجارتي 
 . تجارتي امارة تاجر بودن ثبت كننده است ثبتثبت نام در دفتر . محكوم خواهد شد

مـاده را تهيـه و بـه     ايـن نامه  ماه از تصويب اين قانون آيين 3وزارت دادگستري موظف است ظرف 
  .تصويب هيات وزيران برساند

تجـارتي ثبـت نـام      ثبـت نامـه مربوطـه در دفتـر     ينو مشخصات تاجري كه طبـق آيـ   اسم:  1 تبصره
االنتشـار بـراي اطـالع عمـوم      كثيـر  روزنامهبايد در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي و يك  ،كند مي

ثبت، اطالعات راجع به تاجر را مطالبه  كننـد و از   دفترتوانند با مراجعه به  آگهي شود و اشخاص مي
  . بگيرند رونوشت هاآن

ت مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت دادگستري با تصريح به موضـوعاتي كـه   مقررا: 2تبصره 
  .نامه معين خواهد كرد بايد به ثبت برسد به موجب آيين

 هـا،  آگهـي هـا،   صورتحسـاب  اوراق، ،در كليـه اسـناد   بايـد  ،استثناء كسبه جـزء  به ،تاجر هر  :13ماده 
ثبـت   بـه  اي شـماره چـه   باتصريح كند كه  خودي الكترونيك يايا چاپي  خطيو ساير مكتوبات  تابلوها
  .شود ريال محكوم مي ميليون 30ريال تا  ميليون 10است و اال به جزاي نقدي از  رسيده

پـس از   مـاه اي كه، ظرف شـش   نامه جزء و ضوابط مرتبط با فعاليت آنها مطابق آيين كسبه  :14ماده 
رسـد، معـين    مـي   وزيـران به تصويب هيـات  تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و 

  .شود مي

  نام تجارتي :   سومفصل 

 .نام تجارتي ، اسم يا عنواني است كه نمايانگر يا مشخص كننده تاجر باشد  : 15ماده

  .فعاليت تحت يك نام تجاري در صورتي مجاز است كه نام تجاري ثبت شده باشد  : 16ماده
مثال تاجري كه داراي شـريك  . تخاب شود كه موجب اشتباه گرددي نبايد طوري انتتجار نام  : 17ماده

يـا اسـمي   . نيست نمي تواند براي بنگاه تجاري خود اسمي انتخاب كند كه موهم وجود شـريك باشـد  
انتخاب كند كه به نام تاجر ديگري مشتبه شود، همچنين هر اسمي كه استفاده از آن بـر خـالف نظـم    

 .ع استعمومي يا اخالق حسنه باشد، ممنو

پس از ثبت نام تجـارتي، بـراي دارنـده آن حـق انحصـاري ايجـاد مـي شـود هـيچ تـاجري             : 18ماده
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تجارتي ثبت شده ديگران را براي فعاليت تجارتي خود انتخاب كنـد، خـواه بـه صـورت      نامتواند  نمي
هـي  همچنين استفاده از اسم يا عالمت تجـارتي مشـابه كـه باعـث گمرا    . اسم يا عالمت تجارتي باشد

 .عموم شود ممنوع است، هرچند كه نام خانوادگي تاجر باشد

 .تجارتي تنها به همراه مايه تجارتي قابل انتقال است نام  : 19ماده

مــاه از تــاريخ تصــويب ايــن قــانون  6وزارت دادگســتري و بازرگــاني مكلــف اســت ظــرف   : 20ماده
  .به تصويب هيات وزيران برساند  تجارتي را تهيه و نامنامه مربوط به شرايط و  ضوابط ثبت  آيين
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  :باب سوم
  قراردادهاي تجارتي

  
   داللـي: فصل اول

براي شخصي  ياشود  مي  معامالتانجام  واسطهشخصي است كه در مقابل اجرت،  دالل  :21ماده
 قانون،جز در موارد مصرح در اين . كند معامله پيدا مي طرفاي است،  معامله دادنكه  مايل به انجام 

  .قرارداد داللي تابع مقررات راجع به وكالت است
مربوط به خدمات و كاال، اعم از معامالت منقول  تجارتيهاي  تواند در انواع فعاليت مي دالل  :22ماده

  .و نقل و غيره،  به عنوان واسطه دخالت كند حمل و بيمه عمليات وو غيرمنقول 
در  تواند نميبه هيچ  عنوان  اما ،د خود نيز بپردازدتواند  به فعاليت تجارتي  به سو مي دالل  :23ماده

  . موضوع داللي به حساب خود اقدام  كند
در آن موضوع اقدام به  كهحساب خود به معامالتي  بپردازد  به عنوان هردالل  به  چنانچه :تبصره 
  .شود مي محكوماست و  به جبران خسارت زيان ديده از اين اقدام  باطلكند  معامله او  داللي مي

و در مقابل هر  سازدآگاه  قراردادرا از جزييات   معاملهطرف  دو  صداقتبايد  با   دالل  :24ماده
  .باشدرا فقط براي يكي  انجام  داده  دالليخويش است هرچند   تقصيرمسئول تقلب و  ،يك از آن دو

عايت قانون نظام قانون نظام صنفي مكلف است، با ر 11 نظارت موضوع ماده عالي هيات  :25ماده
در   دارندبه داللي اشتغال  كه رافعاليت واحدهاي صنفي  و اصالحات آن،  1382سال  مصوبصنفي 

اي الزم توسط  حرفه ضوابطبر تدوين موازين و  وهاي صنفي انتظام  بخشد  چارچوب اتحاديه
االجرا  ز الزمتشكل تا پايان يكسال پس ا هر كهاي  هاي صنفي مزبور نظارت كند، به  گونه تشكل

هايي كه داراي مقررات خاص  داللي در رشته. شود الزمشدن اين قانون داراي ضوابط و مقررات  
  .است مستثنيهستند از شمول اين ماده 

 تعهداتيا    كنددريافت وجه يا تأديه دين  معاملهسوي يكي از  دوطرف  ازتواند  نمي دالل   :26ماده
  .اي را داشته باشد ر اينكه چنين اجازهآنها را به موقع اجرا گذارد، مگ

ثابت   اينكهاو داده شده، مگر  بهاشياء و اسنادي است كه در جريان  معامله   مسئول دالل  :27ماده
به شخص  يا  خدمه و   كهيا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبور ناشي از علتي است  ضايعكند 

  .كاركنان او نبوده است
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از روي نمونه باشد، دالل بايد نمونه كاال را تا پايان اجراي تعهدهاي  در موردي كه فروش  :28ماده
به تراضي دو طرف از اين قيد  دو طرف يا زماني كه در قرارداد قيد شده است نگاه دارد، مگر اينكه

  .معاف شده باشد
ه كه دالل ب معامله،در مورد افشاء هرگونه اسرار و اطالعات  دو طرف » 23«ماده  حكم  :29ماده

انجام صحيح وظايف  براياطالعاتي  كه .  شغل خود از آن  آگاه شده است  نيز جاري است اقتضاي
همچنين است . حكم نيست اين مشمولبايد به اطالع دوطرف معامله برسد،  »24«داللي، مطابق ماده 

  .وردآ زياني به بار نميو  داند، مياي انتقال آن را به ديگران مباح  اطالعاتي كه عرف حرفه
اين  ازن را ابايد آمر ،اين صورت در ،آمر داللي كند  چندزمان براي يك تواند در  مي دالل  :30ماده

  .آگاه سازدترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود، 
و بدل شود، در صورتي كه  رددو طرف  بيندالل  توسط شده انجاماسناد معامله    هرگاه   :31ماده

آن  امضاي اصالت ضامناند، دالل   به اشخاصي باشد كه توسط او معامله  كرده راجعا امضاه
  .است  اسناد
توسط او  كهمعامالتي  اجرايداللي مي كند و    آنهاضامن اعتبار اشخاصي كه براي  دالل  :32ماده
 .شود نيست مي انجام

مگر اين كه ثابت شود  ،موضوع مورد معامله نيست جنسو  كيفيت ومسئول ارزش  دالل  :33ماده
  .تقصير از جانب او بوده است

 و معامله اعتبارضامن  داللاعتبار تعهد شخص دالل معامله  كند،  به كنندهمعامله  هرگاه  :34ماده
 .استاجراي تعهدهاي ناشي از آن در برابر او 

ين نكته را معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي كه ا نفسصورتي كه دالل در  در  :35ماده
  .باشد ميوارده  خسارات مسئول وگرنهداند اطالع دهد  نمي
 .استاجراي تعهد  مسئولكه دالل در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً  صورتي در   : 36ماده

در صورتي كه معامله به راهنمايي يا  مگررا مطالبه كند  داللي اجرتنمي تواند  دالل  : 37ماده
 .ده باشدوساطت او تمام ش

 نفع  به است، كه به او مأموريت داده  كسيدر برابر  خودبرخالف  تعهد  ندارد،حق  دالل  : 38ماده
وجهي دريافت  يا وعدة   طرف آناز  محلديگر معامله اقدام كند يا برخالف عرف تجارتي  طرف

 .بود نخواهد استدريافت اجرت و مخارجي كه كرده  مستحقوجهي را قبول كند در اين صورت 
، مستحق اجرت   از تحقق شرط پساتمام معامله منوط به حصول شرطي باشد، دالل   هرگاه: تبصره
 .است
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، نيز معاملهنشدن ، حتي در فرض انجام كند  مياجازه آمر  يارا كه دالل با اذن  مخارجي  :39ماده
  حكم كنداي  هزينهكه عرف تجارتي محل به پرداخت  مورديدر است همچنين  .قابل مطالبه است

بشود حق  داللي از  بين  فسخاز خيارات   يكيصورتي كه معامله  اقاله يا به  استناد  در  :40ماده
  .دالل نباشد بهمنتسب  معاملهمشروط بر اين كه  انحالل  ،رود نمي
  .ممنوع اجرت ندارد لهمعام داللي  :41ماده
اي كليه معامالتي را كه  دردفتر ويژه ون،اين قان 4دالل بايد، عالوه بر دفاتر موضوع مادة   :42ماده

  .هاي معامله ثبت كند با ذكر مشخصات معامله و طرف اند به داللي او انجام گرفته
كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين  اي  نامه نحوه تنظيم اين دفتر و چگونگي ثبت معامالت را آيين

تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به 
  .رسد، معين خواهد كرد بازرگاني و دادگستري مي

  
  كاري العمل حق :فصل دوم

شود بنا  مي ناميدهكار  العمل قراردادي است كه به موجب آن شخصي كه حق كاري العمل حق  :43ماده 
ازاي كارمزدي معين، به نام  درباشد، معامله يا معامالت مشخصي را  به درخواست ديگر كه آمر مي
  .دهد خود و به حساب آمر انجام مي

كاري  العمل وكالت در حق به راجع مقرراتمواردي كه در اين قانون سكوت شده است،  در  :44ماده 
  .خواهد بود جاري

  معامله، دادنآمر را از جريان اقدامات خود آگاه كند و در صورت انجام  بايد كار العمل حق  :45ماده 
 .را با ذكر مشخصات و زمان معامله به آمر اطالع دهد مراتبيدرنگ ب

به بيمه كردن اموال موضوع معامله نيست، مگر در مواردي كه  به حكم  مكلف كار العمل حق  :46ماده 
 .باشدبيمه اجباري   آمردستور  يا و قانون

. باشد بعيوم است، ارسال شده كار العمل حق براي فروشمنظور  به كه كااليي اگر  :47ماده 
 به ،حمل و نقل و تعيين ميزان خسارت متصدي بهمحفوظ داشتن حق رجوع  براي ،كار بايد العمل حق

 كند، آگاهاز اقدامات خود  راعمل آورد و آمر  به را الزماقدامات  كاال، محافظتنحو مقتضي براي 
 .استاين غفلت  از ناشيخسارت  مسئولوگرنه 

در است، ارسال شده  فروشكار براي  العمل كه نزد حق رود كاالييسريع  فسادبيم  اگر  :48ماده 
نماينده او به  يا دادستانبا اطالع  را كاالكار مكلف است  العمل صورتي كه منافع آمر ايجاب كند، حق

 .فروش برساند

روشد يا به قيمتي كه آمر معين كرده است بف كار كاال يا خدمات را به كمتر از  العمل اگر حق   :49ماده 
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كرده است، بخرد در برابر آمر مسئول تفاوت قيمت است، مگر اينكه  بيش ازآنچه آمر معين  قيمتي  
كار ثابت كند معاملة انجام شده به منظور جلوگيري از ورود ضرر بيشتري به آمر بوده و  العمل حق

 .تحصيل اجازة آمر به هنگام، مقدور نبوده است

مسئول جبران كليه خساراتي است كه از تقصير او  ،ار تقصير كرده باشدك العمل حق اگر   :50ماده 
  .ناشي شده است

 از، بخرد يا به بيشتر است را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده كاالكار،  العمل حق اگر   :51ماده 
 حساب به حق استفاده از تفاوت قيمت را ندارد و بايد آن را بفروشد،، كرده استقيمتي كه آمر تعيين 

 .كندآمر محسوب 

خريد پيش پرداخت  برايكار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا  العمل حق اگر   :52ماده 
فروش  تجارتيعرف  با وجود اين، در صورتي كه. استاو  خود ةعهد برآن  از ناشي ضررهايدهد، 

شود، مگر در صورت  حسوب ميماذون به آن م كار العمل حقنسيه يا پيش پرداخت را ايجاب كند، 
 .آمردستور مخالف 

طرف معامله نيست، مگر اين كه مجاز به  تعهداتمقابل آمر مسئول  اجراي  در كار العمل حق  :53ماده 
 .عرف تجارتي او را مسئول شناسد يا باشدضمانت طرف معامله را كرده   يا داعتباري  نباش معاملة

و اجراي تعهدات ناشي از آن، مانند انبارداري و حمل و  معاملهد براي انعقا الزمهاي  هزينه  :54ماده 
همچنين . تواند آن را مطالبه كند باشد، مي پرداختهكار  العمل است و اگر حق آمربه عهدة   بيمه، ونقل 

 .معامله به سود آمر انجام شده است جرياناست هر پرداخت ديگري كه در 

نسبت به مواردي . شود كه معامله انجام شده باشد رمزد ميكا مستحقكار  العمل حق وقتي  :55ماده 
است   اجرتيكار  مستحق  العمل حق ،بوده است  ديگريبه فعل آمر  يا  سبب  مستندكه عدم انجام آن 

 .دكن مي  معيناو  اقدامعرف براي  كه

 ازخريد يا كمتر  متقيامانت را نكند و به عنوان مثال، بهايي بيش از  رعايتكار  العمل حق اگر  :56ماده 
تواند خود  طرف معامله  مي آمرو .  قيمت فروش به حساب آمر منظور دارد، مستحق كارمزد  نيست

 .امر مانع از اجراي مجازات خيانت در امانت نخواهد بود اين. يا فروشنده  قرار گيرد خريداربا 

قيمتي   واموال موضوع معامله به  نسبت آمرخود از  مطالبات وصولدر مقام  كار العمل حق  :57ماده 
  .حبس دارد  حق استكه اخذ كرده 
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را بيش از حد  كاالد و نيا آمر از اجازه فروش رجوع ك ود وممكن نش كاالفروش  اگر :58ماده 
از  اونماينده  يا دادستانكار مي تواند آن را با نظارت  العمل كار بگذارد، حق العمل حق نزدمتعارف 

باشد، فروش  نداشتهاگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز . ش برساندطريق مزايده به فرو
مضبوطي به او اطالع  نحوبه  بايددر هر حال قبال . بدون حضور او يا نماينده او به عمل خواهد آمد

 .الفساد باشد كاال ضايع شدني يا سريعاين كه  مگرداده باشد ، 

خريد يا فروش كاال يا اسناد تجاري يا ساير اوراق بهاداري باشد كار مامور به  العمل اگر حق  :59ماده 
تواند خود طرف معامله قرار گيرد، مگر اينكه آمر دستور مخالفي  كه مظنه بورسي يا بازاري دارد، مي

هاي قراردادي يا  كار مانع از مطالبه هزينه العمل در اين صورت طرف معامله بودن حق. داده باشد
 .كار نيست  العمل متعارف حق

 طرف معامله قرار گيرد، اگر انجام معامله را بدون تعيين  تواند مي كار العمل در موردي كه حق  :60ماده 
 .شود مي طرف معامله به آمر اطالع دهد، خود طرف معامله محسوب 

 مطلعع كار قبل از ارسال خبر معامله، از اين رجو العمل كند و حق رجوعآمر از امر خود  اگر   :61ماده 
 .را انجام دهد اي معامله تواند نميديگر  گردد

 را آمر محسوب مي شود، مگر اينكه خالف آن  برايدهد  العمل كار انجام مي كه حق معامالتي  :62ماده 
به  متعلقاگر موضوع معامله  مال معين و  ،ولي.  آن ثابت شود خالفتصريح كند يا بعد  معاملهدر 
 .شود مي محسوبي آمر  آن معامله برا ،باشد  آمر

 

  لـل و نقـحم : فصل سوم

 : تعاريف  :63ماده 

پيماني است كه به موجب آن شخصي كه متصدي حمل و نقل ناميده مي : قرارداد حمل و نقل -1
ها را با شرائط معين  اشخاص يا كاال, شود در برابر ديگري تعهد مي كند كه در مقابل اجرت

  .محل ديگر حمل كندو با وسيله معيني از محلي به 
تصدي به حمل كاالها يا اشخاص را , شخصي است كه در مقابل اجرت: متصدي حمل ونقل -2 

  .برعهده مي گيرد
شخصي  است كه اجراي قرار داد حمل ونقل يا اجراي بخشي از آن : حمل ونقل كنندة فرعي -3 

ص ديگري هست اين تعريف شامل هر شخ. شود توسط متصدي حمل و نقل به او واگذار مي
  . كه اجراي تمام يا بخشي از قرارداد به وي واگذار شده است

يا به حساب وي با متصدي حمل و نقل قرارداد بسته شده  شخصي است كه به نام: فرستنده -4
  . يا به حساب وي به متصدي حمل ونقل تحويل داده شده است يا كاال به نام

  . كاال در مقصد مي باشدشخصي است كه مجاز به دريافت :  گيرنده -5
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كاال شامل هر گونه مال اعم از اموال و اشياء جامد يا مايع  يا گاز و حيوانات مي : كـاال   -6
قفس يا پالت يا هر وسيله مشابه ديگري , جعبه, در موردي كه كاال در داخل كانتينر. گردد

پالت , قفس, جعبه, انتينركلمه كاال شامل ك, بندي شده است بسته اي به گونه قرارداده شده يا
  . باشد به شرط آنكه به وسيلة فرستنده تهيه شده, و وسايل مشابه ديگر نيز مي گردد

سندي كاغذي يا الكترونيك است كه به تقاضاي فرستنده و به وسيلة متصدي : بار نامه  -7
 ياد شده امضاء گرديده و مشخصات كامل حمل ونقل يا نمايندة او صادر و توسط اشخاص

كاال در آن قيد شده است و دليل  وجود قرارداد حمل و نقل و رسيد تحويل كاال به متصدي 
عدم صدور بار نامه يا ناقص بودن آن تاثيري بر اعتبار . حمل و نقل محسوب مي شود

  . قرارداد حمل و نقل ندارد
اي  ز لحظهدوره مسئوليت متصدي حمل و نقل كاال ا: دوره مسئوليت متصدي حمل و نقل كاال -8

شروع مي شود كه كاال در مبدا حمل در اختيار و تحت كنترل وي، نماينده يا قائم مقام وي 
گيرد تا زماني كه در مقصد در اختيار و تحت كنترل گيرنده، نماينده يا قائم مقام وي  قرار مي

  .قرار داده شود، ادامه دارد
ت كه مسافر در سالن يا دوره مسئوليت متصدي حمل و نقل مسافر شامل مدتي اس -9

سكوي مخصوص سوار شدن و درحال سوار شدن، داخل وسيله نقليه و در حال پياده شدن 
  .است از آن

آنكه قانون ديگر مقررات خاصي براي آن  مگر است  تابع اين قانون, حمل ونقل قرارداد  : 64ماده 
 .مومي وكالت  استقرارداد حمل و نقل تابع قواعد ع سكوت،در موارد . وضع كرده باشد

 :كند ابالغ  نقل و حمل متصدي به را اطالعات اين  بايد فرستنده    :65ماده 
   كاال تحويل محل) 2        ,     گيرنده صحيح نشاني )1 

 به نياز حمل مدت طول در كاال چنانچه.  وزن و مقدار, تعداد از اعم آن، مشخصات و كاال نوع) 3
 زا، آتش  و خطرناك كاالهاي حيوانات، گرانبها، كاالهاي دمانن باشد، داشته مخصوص مراقبت
 چنانچه. شود ارائه وضوح به نيز آن به مربوط اطالعات بايد خورنده، و فاسدشدني شونده، تبخير

آن بر عهده وي   از ناشي هاي خسارت دهد ارائه غلط به يا نكند ارائه را شده ياد  اطالعات فرستنده
  .خواهد بود

 عيوب از ناشي خسارت دار عهده و دكن بندي بسته مناسب  طرز به را كاال  بايد ستندهفر   :66ماده 
  نقل و حمل متصدي عهدة بر نادرست بارچيني و بارگيري از ناشي خسارات ولي،. است  بندي بسته
 .است
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 مسئوليت عدم قيد بدون را كاال نقل و حمل متصدي و داشته ظاهري عيب بندي بسته اگر   :67ماده 
 .بود خواهد خسارات مسئول باشد كرده قبول

 پرداخت با را آن است نقل و حمل متصدي اختيار در كاال كه مادام تواند مي فرستنده   :68ماده 
 - 1: ذيل موارد در مگر بگيرد، پس شده متحمل نقل و حمل متصدي كه خساراتي و مخارج

 نقل و حمل متصدي كه صورتي در -2. باشد شده تسليم كاال گيرنده به  بارنامه كه درصورتي
 به نقل و حمل متصدي كه درصورتي -3. دهد پس را آن نتواند فرستنده و داده فرستنده به رسيدي
 از پس كه درصورتي -4. گيرد تحويل آنرا بايد و رسيده مقصد به كاال كه باشد كرده اعالم گيرنده
 بايد ونقل حمل متصدي موارد اين در .باشد تقاضاكرده را آن تسليم گيرنده مقصد به كاال وصول
 بار كه مادام داده فرستنده به رسيدي ونقل حمل اگرمتصدي معذالك. كند عمل گيرنده دستور مطابق

 شده تسليم گيرنده به رسيد اينكه مگر بود نخواهد گيرنده دستور رعايت به مكلف نرسيده مقصد به
  .شود قسمت چند يا دو به كاال شدن تقسيم موجب كه بدهد دستوري تواند نمي فرستنده - 5. باشد

 كاال بابت نقل و حمل متصدي مطالبات ساير و مخارج يا  نكند قبول را كاال گيرنده اگر   :69ماده 
  فرستنده اطالع به را مراتب بايد نقل و حمل متصدي نباشد، دسترسي گيرنده به يا  نشود تأديه

 دو هر در و گذارد امانت به ديگري  نزد يا  دارد  هنگا امانت به  خود نزد   را كاال و برساند
 مناسبي مدت در گيرنده يا فرستنده اگر. خواهدبود فرستنده عهدة به امر اين از ناشي مخارج صورت
 منتها،.  رساند فروش به را آن 48 ماده مطابق تواند مي نقل و حمل متصدي نكند، معين را بار تكليف
 مقدور اينكه مگر كند، آگاه قبل از رسيد، خواهد فروش به بار اينكه زا را گيرنده و فرستنده بايد

 .نباشد

توان براي آن فرض كرد مخارجي  اگر كاال در معرض تضييع سريع باشد يا قيمتي كه مي   :70ماده 
مراتب را به اطالع دادستان محل  "شود، تامين نكند، متصدي حمل و نقل بايد فورا را كه براي آن مي

منتها، بايد فرستنده و گيرنده را از . نده او برساند و با نظارت او مال را به فروش برسانديا نماي
  .التجاره به فروش خواهد رسيد، در صورتي كه ممكن باشد، از قبل آگاه كند اينكه مال

 اينكه مگر است،  آن قيمت مسئول نقل و حمل متصدي شود گم يا ناقص, تلف كاال اگر   :71ماده 
 ناشي يا  ياگيرنده فرستنده تقصير به مستند يا كاال خود جنس به مربوط شدن گم يا تلف دكن ثابت
 هيچ كه شود مي مربوط حوادثي به  يا  اند داده آنها از يكي كه است  بوده اطالعاتي و دستورها از

 . كند  جلوگيري ازآن توانست نمي نيز مواظبي متصدي
.  كنند  معين كاال  كامل قيمت از زيادتر مبلغي خسارت زانمي براي قرارداد در توانند مي دوطرف 

 .است باطل كاال قيمت از كمتر به خسارت شرط اما
متصدي حمل و نقل مسئول جبران هرگونه خسارت جاني، مادي و معنوي مسافران است   :72ماده 

هره يا علت مگر آنكه ثابت كند خسارت در نتيجة تقصير خود مسافر حادث شده يا ناشي از قوه قا
 .توانسته از آن جلوگيري كند خارجي بوده است كه هيچ متصدي مواظبي نمي

 متصدي نيز كاال خسارات ساير يا نقص يا تسليم تأخير از ناشي هاي خسارت مورد در  :73ماده 
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 ممكن كه خساراتي از تواند نمي مزبور خسارات. بود خواهد مسئول فوق ماده حدود در نقل و حمل
 به  قرارداد در دوطرف  اينكه مگر  كند،  تجاوز شود آن به حكم كاال تمام شدن تلف رتصو در بود
 .باشند كرده توافق ديگري نحو

 صـورت  در و توافـق  مورد زمان يا مدت در كاال كه دهد مي رخ هنگامي تحويل در تأخير :1 تبصره
 انتظـار  مواظـب   متصـدي   از احـوال  و اوضـاع  بـه  توجه با كه معقولي مدت در, توافقي چنين فقدان
  .باشد نشده تسليم  گيرنده به, ودر مي

 به كاال, ماده اين 1 تبصره مطابق   تحويل موعد گذشتن  از پس تمام  روز 60  اگر : 2 تبصره
  .كند فرض  شده گم يا تلف را آن تواند مي خسارت مدعي, باشد نشده تحويل گيرنده

 اينكه از اعم شده واقع نقل و حمل دوره در كه است  خسارات مسئول نقل و حمل متصدي  :74ماده 
 .باشد كرده مامور را فرعي كننده نقل و  حمل يا و كرده نقل و حمل به مباشرت خود

 شده مامور او جانب از كه فرعي  كننده نقل و حمل به او رجوع اخير درصورت كه است بديهي
  . است محفوظ

  .كندآگاه  سيدن كاال به مقصد، گيرنده رار متصدي حمل و نقل بايد به محض  :75ماده 
 دو  توافق اساس بر نقل و حمل متصدي كه را وجوهي ساير و حمل هاي هزينه  اگرگيرنده  :76ماده 
 اينكه مگر داشت، نخواهد را تحويل تقاضاي حق نكند قبول دارد، ادعا تجارتي عرف ، مقرراتطرف
 .گذارد وديعه به  دادگستري صندوق در دعوا پايان  تا را اختالف مورد مبلغ

 بابت اين از او دعواي  كند، پرداخت را آن كراية و قبول قيدي هيچ بي  را كاال گيرنده اگر  :77ماده 
بعالوه متصدي حمل و نقل مسئول  .متصدي سنگين  تقصير يا تدليس مورد در مگر. نيست مسموع

 30رت را مشاهده و حداكثر ظرف خسارت غيرظاهر نيز خواهد بود در صورتي كه گيرنده آن خسا
 .روز تقويمي بعد از تحويل كاال به متصدي حمل و نقل اطالع دهد

 مي صالح دادگاه تجارتي باشد، اختالف گيرنده و نقل  و حمل متصدي بين كه مورد هر در  :78ماده 
  صورت در يا بماند  امانت ثالثي نزد دعوا پايان تا كاال دهد دستور دوطرف از يكي تقاضاي به تواند

 و كاال وضع از حاكي كه مجلسي صورت تنظيم از پس بايد كاال فروش. شود فروخته ضرورت
 و دوطرف توافق اساس بر كهوجوهي  و مخارج تمام پرداخت با. آيد عمل به باشد فروش ضرورت
 .كرد جلوگيري كاال فروش از توان مي دادگستري صندوق به آن سپردن يا  شود مي ادعا مقررات

 مدت فرعي كننده نقل و حمل يا نقل و حمل متصدي برعليه خسارت دعوي به نسبت  :79ماده 
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 در تاخير يا و كاال شدن گم يا ناقص ،تلف صورت در مدت اين مبداء.  است سال يك زمان مرور
 است روزي خسارات مورد در و باشد آمده بعمل روز آن در بايستي تحويل كه است روزي ،تحويل

 .است شده تحويل گيرنده به كاال كه

 يا, هوايي, زميني نقليه وسائط اجاره قراردادهاي همچنين و پست بوسيله نقل و حمل  :80ماده 
 اجاره قرارداد صورت به  چند هر نقل، و حمل قراردادهاي.   نيست باب اين مقررات تابع دريايي
  .است  قانون اين مشمول شود تنظيم

  
  

  تجارتي ينمايندگ و يقائم مقام: فصل چهارم 
  

  نيابت او به خود تجارتي هاي فعاليت انجام براي  تاجر، كه است شخصي تجارتي مقام قائم  :81ماده 
 و عمل در  يا شود داده كتبي است ممكن سمت اين. است آور الزام تاجر براي او امضاي و دهد مي
 حقوق در وگرنه  گردد، يدق تجارتي ثبت دفتر در بايد مراتب حال هر در ولي،. ضمني طور به

 .است اثر بي ثالث اشخاص

در هر صورت .  برسد ثبت به تجارتي ثبت دفتر در بايد تجارتي مقام قائم اختيار ديدحت  :82ماده 
 . نيست استناد قابل اند نشده آگاه  آن از كه اشخاصي برابر در مقام قائم اختيار تحديد

 تاجر نكنند امضاء همه تا اينكه قيد با شود، داده اجتماع  به است ممكن تجارتي مقامي قائم :83ماده 
 قابل  صورتي در  اند نشده آگاه آن  از كه ثالثي اشخاص مقابل در  قيد اين ،ولي. نباشد  ملزم

 نشريات از يكي و رسمي روزنامة در و رسيده ثبت به  تجارتي ثبت دفتر در كه است استناد
  .باشد شده اعالم كثيراالنتشار

 تجارتي هاي فعاليت در عام طور به  را كسي تواند نمي تاجر اذن بدون تجارتي مقام قائم  :84ه ماد
 .دهد قرار خود نايب

 بايد شده اعالن و رسيده ثبت به او نيابت فوق مواد شرح به كه تجارتي مقام قائم عزل  :85ماده 
 باقي نيابت نبوده مطلع عزل از كه ثالثي مقابل در اال و شود اعالن و رسيده ثبت به مقررات مطابق

 عمال همچنان وي آن، اعمال ثبت و تجارتي مقام قائم عزل از پس صورتي كه در. شود مي محسوب
 مقام قائم ثالث اشخاص مقابل در باشد داشته اشتغال مقامي قائم موضوع تجارتي عمليات به

 .شود مي محسوب تجارتي

پايان  تجارتي مقام قائم سمت ،تجارتي موسسه و كتشر انحالل يا تاجر حجر يا فوت با  :86ماده 
 خواهد عهده بر راها  دارائي و اموال نگهداري و اداره مسئوليت جانشين تعيين تا ليكن يابد، مي

 .داشت

  .است وكالت عمومي قواعد تابع تجارتي مقام قائم شده تصريح قانون اين در آنچه از غير  :87ماده 
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 اعطا تاجر برابر در خدمات، اجاره قرارداد بدون كه است مستقلي صشخ تجارتي نمايندة  :88ماده 
 انعقاد يا مقدماتي مذاكره,  بازاريابي به نسبت اجرت  دريافت ازاء در كه كند مي تعهد ،نمايندگي كنندة

 او  حساب به و بنام نامحدود يا محدود مدت براي خدمات يا كاالها اجارة يا فروش, خريد قرارداد
 . عملي و ضمني  يا باشد صريح و كتبي  است ممكن نمايندگي اعطاي. كند اقدام

  خود به مخصوص قوانين تابع است  خاصي قوانين داراي كه تجارتي امور در نمايندگي  :تبصره
 .گيرد مي قرار

 نيز را ديگر اشخاص نمايندگي, نمايندگي كننده اعطا اجازه بدون تواند مي تجارتي نماينده   :89ماده 
 با موضوع همان در كه كند قبول را شخصي نمايندگي وي موافقت بدون تواند نمي اما. كند لقبو
  .دارد تجارتي رقابت  فعلي نمايندگي كننده اعطا

 مبتني آنها ةابطر و. شود مي منعقد دوطرف  مشترك منافع اساس بر نمايندگي قرارداد   :90ماده 
 بايد تجارتي ةنمايند. است يكديگر به رساني اطالع به الزام و درستكاري و راستي به متقابل تعهد بر

 اعطاكننده و كند ارائه نمايندگي كننده اعطا به نمايندگي موضوع با رابطه در را الزم اطالعات تمام
 در مربوط اسناد و مدارك هرگونه و نمايندگي انجام براي الزم اطالعات تمام بايد نيز نمايندگي
 كند مي بيني پيش اگر ،همچنين.  قراردهد تجارتي ةنمايند اختيار در را نمايندگي موضوع  خصوص

 متفاوت تجارتي ةنمايند طبيعي انتظار با يا يافت تغييرخواهد محسوسي نحو به معامالت حجم كه
 اطالع نماينده به معقولي مهلت در را امر اين بايد شود، مي متاثر آن از "نوعا وي كه طوري به است
 .دهد

 سكوت صورت در. باشد مي نمايندگي قرارداد مفاد طبق اجرت مستحق تجارتي مايندهن  :91ماده 
 محاسبه شود مي انجام آن در نمايندگي فعاليت كه محلي  در معمول عرف اساس بر  اجرت, قرارداد

 او فعاليت ويژه شرايط برمبناي  كه است معقولي اجرت  عرفي، چنين فقدان صورت در و شود مي
  .شود مي تعيين
 را نمايندگي دوره طول در منعقده قراردادهاي تمام براي اجرت دريافت حق تجارتي نماينده  :92ماده 
 اگر يا, باشد شده منعقد وي همكاري و مداخله مدد به مزبور قراردادهاي آنكه بر مشروط. دارد

 نموده جذب ادقرارد نوع همين براي را وي "قبال تجارتي نماينده شده منعقد ثالثي شخص با قرارداد
 معيني اشخاص با يا جغرافيايي منطقه يك در كه است شده متعهد تجارتي نماينده كه هنگامي.  باشد

 به متعلق اشخاص با نمايندگي مدت در كه است قراردادهايي تمام براي اجرت مستحق, كند فعاليت
 .است شده منعقد گروه آن به متعلق اشخاص يا جغرافيايي منطقه آن
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 نمايندگي پايان  از پس كه است قراردادهايي اجرت  مستحق زير موارد در تجارتي نماينده  :93ماده 
  و نمايندگي دوره طول در نماينده هاي فعاليت نتيجه در قرارداد كه صورتي در -1. است شده منعقد

 شرايط در كه هنگامي -2. باشد شده منعقد نمايندگي قرارداد خاتمه از پس معقولي مدت در
  كنندة اعطا يا  نماينده به ثالث شخص سفارش نمايندگي پايان از پيش, قبل مادة در شده بيني شپي
 .باشد شده فرستاده آن

ة نمايند ،باشد داشتهاي  استحقاق اجرت معامله سابق تجارتي ةنمايند 93 ماده طبق چنانچه  :94ماده 
  .اب كندعرفي اجرت را ايج احوال و اوضاع اينكه مگركنوني حقي ندارد 

 با منعقده قرارداد به توجه با يا نمود اجرا را قرارداد نمايندگي كننده اعطا اينكه محض به  :95ماده 
 نماينده, ثالث شخص سوي از قرارداد اجراي مجرد به همچنين و كرد مي اجرا بايد ثالث شخص
 اجرا  را قرارداد از خود به مربوط قسمت نمايندگي كننده اعطا اگر. باشد مي اجرت مستحق تجارتي
 قرارداد از خود به مربوط بخش ثالث شخص كه شود مي پرداخت زماني اكثر حد اجرت, باشد كرده

 .كرد مي اجرا بايد يا باشد كرده اجرا را
 انعقاد عدم يا رد, قبول از را نماينده, معقول مدت ظرف بايد نمايندگي كننده اعطا :1 تبصره

 مستحق نماينده اينصورت غير در سازد مطلع,  كرده فراهم آنرا قادانع زمينه نماينده كه قراردادي
  .است قرارداد آن براي اجرت

 فهرستبايد  نمايندگي ةكنند اعطا نماينده استحقاقتاريخ  از ماه 3ظرف  حداكثر  :2 تبصره
 كه معيارهايي همهبايد شامل  فهرست اين. دكن تسليم تجارتي ةنمايند به را نشده پرداخت يها اجرت
 مبلغ بررسي منظور به ،تواند مي تجارتي ةنمايند. شود، باشد مي محاسبه آنها اساس بر اجرت
  .ندك مطالبه را مربوطه مالي اسناد خالصه و اطالعات همه كننده اعطا از هنشد پرداخت هاي اجرت
 اين و شود نمي  اجرا ثالث و نمايندگي كنندة اعطا بين منعقده قرارداد كه شود مسلم چنانچه  :96ماده 
 و.  بود نخواهد اجرت  مستحق نماينده, نيست  نمايندگي كننده اعطا تقصير يا قصور از ناشي امر
  .دارد مسترد را آن بايد باشد گرفته را آن اگر

 از پس طرف دو و است  شده منعقد معين مدت براي نمايندگي قراردادكه  موردي در  :97ماده 
 مگر است باقي آنها قراردادي تعهدات كه شود مي فرض چنين هندد مي ادامه را آن مدت، انقضاي

 قرارداد دوطرف. دهد خاتمه آنرا ماهه 3 قبلي اخطاربا  به نحو مضبوطي طرف دو از يكي  آنكه
 بيني پيش مهلت نمايند، توافق بيشتر مدت به اگر ،و كنند توافق ماه  سه از كمتر مهلتي به توانند نمي
 شده بيني پيش تجارتي نمايندة براي كه باشد مهلتي از تر كوتاه نبايد نمايندگي اعطاكنندة براي شده
 مقررات يابد خاتمه قهريه قوه يا دوطرف  از يكي سنگين  تقصير بعلت قرارداد كه صورتي در. است
 .شود نمي اعمال ماده اين

 براي خسارت ريافتد مستحق تجارتي نماينده دليل، هر به نمايندگي رابطه قطع صورت در  :98ماده 
 نماينده قرارداد، رابطه قطع تاريخ از يكسال ظرف چنانچه. باشد مي خود قراردادي حقوق جبران
 از را خسارت مطالبه حق نكند، اخطار نمايندگي كننده اعطا به قراردادي حقوق استيفاي براي تجارتي
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 مقام قائم باشد، نماينده يتاهل عدم يا فوت علت به نمايندگي رابطه توقف هرگاه. داد خواهد دست
 .دارد اهليت، عدم يا فوت تاريخ از يكسال مدت ظرف را جبراني خسارت مطالبه حق وي قانوني

اين . باشد قراردادنمايندگي ممكن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه  قرارداد  :99ماده 
مربوط به گروه اشخاصي مقتضي،  صورتمنطقه جغرافيايي و، در  به محدودشرط بايد مكتوب  و 

و  كاالهاو همچنين بايد محدود به  نوع  شود ميباشد كه فعاليت نماينده تجارتي به آنها مربوط 
سال پس از  2رقابت حداكثر تا  عدمشرط . كه موضوع قرارداد نمايندگي بوده است باشد يخدمات

 .خاتمه قرارداد معتبر است

شود كه اساساً  انجام مي مكتوبيتي در اجراي قرارداد كه فعاليت نماينده تجار وقتي  :100ماده 
توافق كنند كه مقررات اين  كتباً توانند ميبراي موضوع ديگري منعقد شده است، دوطرف قرارداد 

اگر در عمل معلوم شود . تجارتي آن اعمال نشود نمايندگيباب از قانون در مورد بخش مربوط به 
داده است توافق  اد مزبور در واقع فعاليت اصلي را تشكيل ميقرارد دركه فعاليت نماينده تجارتي 

  .باشد مي اثر بيمزبور باطل و 
  

  گروه اقتصادي با منافع مشترك: فصل پنجم 

عبارت است از تشكيل دو يا چند شخص كه به منظور : گروه اقتصادي با منافع مشترك  :101ماده 
هاي اعضاي گروه به موجب  يش نتايج فعاليتتسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجارتي و افزا

  .شود قرارداد براي دوره محدود تشكيل مي
 .كننده آن باشد عمليات اين گروه اقتصادي بايد با فعاليت اعضاي آن مرتبط بوده و تكميل :تبصره

حقوق اعضاي . تواند بدون سرمايه تشكيل شود گروه اقتصادي با منافع مشترك مي :102ماده 
 .تواند به وسيله اسناد قابل انتقال به غير منتقل شود و هر شرط خالف اين امر باطل است گروه نمي

گروه اقتصادي با منافع مشترك بايد در دفتر ثبت تجارتي ثبت شود و از تاريخ ثبت از  :103ماده 
   .شود اماره تجارتي بودن گروه تلقي نمي ليكن اين ثبت نام، . شخصيت حقوقي برخوردار خواهد شد

هاي  تواند فعاليت گروه اقتصادي با منافع مشترك كه موضوع آن فعاليت تجارتي است مي :تبصره
 .تجارتي مربوط را به حساب خود انجام دهد
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اشخاصي كه به نام گروه اقتصادي با منافع مشترك در شرف ثبت كه هنوز داراي  :104ماده 
. باشند نامحدود مسئول اقدامات خود مينمايند، متضامنا و بطور  شخصيت حقوقي نيست اقدام مي

در صورتي كه گروه اقتصادي پس از ثبت و تشكيل قانوني اقدامات مزبور را تنفيذ كند، چنين فرض 
به هر حال . شود كه تعهدات مربوط از ابتدا به وسيله گروه اقتصادي به عهده گرفته شده است مي

 .شود ات در مقابل ديگران نميثبت گروه اقتصادي با منافع مشترك موجب سقوط تعهد

بطالن قرارداد گروه اقتصادي با منافع مشترك و همچنين عدم اعتبار اقدامات و  :105ماده 
تصميمات گروه، فقط در صورت تخلف از قواعد آمره مقيد در اين باب و يا به دليل وجود يكي از 

اي از دادرسي از  هر مرحله چنانچه علت و منشاء بطالن در. شود علل بطالن قراردادها حاصل مي
  .بين برود دعواي بطالن رد خواهد شد

ها و تصميمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل ها و تصميمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل   به هر صورت بطالن گروه يا فعاليتبه هر صورت بطالن گروه يا فعاليت  ::تبصرهتبصره
  ..استناد نخواهد بوداستناد نخواهد بود

اعضاي گروه اقتصادي متضامنا مسئول پرداخت ديون گروه اقتصادي از اموال شخصي  :106ماده 
الوصف  مع. مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد خالف اين امر توافق شده باشد باشند، خود مي

تواند نسبت به ديوني كه قبل از عضويت او  چنانچه قرارداد بين اعضاء اجازه بدهد عضو جديد مي
طلبكاران . االنتشار منتشر شود تصميم به معافيت بايد در روزنامه كثير. اند معاف باشد ايجاد شده

توانند براي وصول طلب خود به اعضاء رجوع كنند كه اقدامات آنها  ه اقتصادي در صورتي ميگرو
  .نتيجه مانده باشد براي وصول طلب از گروه اقتصادي بي

 . باشد مسئوليت اعضاء گروه در برابر يكديگر تابع ضوابط قرارداد بين آنها مي :تبصره

اند مطابق شرايط عمومي انتشار اوراق مشاركت تو گروه اقتصادي با منافع مشترك مي :107ماده 
ها، اينگونه اوراق را صادر كند، به شرط آنكه خود گروه اقتصادي مزبور منحصرا   به وسيله شركت

سررسيد . هايي تشكيل شده باشد كه طبق قانون شرايط انتشار اوراق مشاركت را دارند  از شركت
 .ادي باشداوراق مشاركت نبايد فراتر از مدت گروه اقتص

قرارداد تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك، سازمان دهي گروه مزبور را ضمن  :108ماده 
 - 1: اين قرارداد بايد كتبي باشد، به موارد ذيل در آن قيد گردد. كند تعيين مياين باب  رعايت مقررات

) در صورت وجود(ها شماره ثبت آن -3اسامي اعضاء و نشاني اقامتگاه آنها  -2نام گروه اقتصادي 
 - 7نشاني اقامتگاه گروه اقتصادي  -6موضوع فعاليت گروه اقتصادي  -5مدت گروه اقتصادي  -4

نحوه نظارت و حسابرسي حسابهاي  – 8نام و مشخصات صاحبان حق امضا اسناد تعهدآور 
  . گروه

انتشار براي موارد فوق و هرگونه تغيير و اصالح آن طبق مقرات بايد منتشر شود و فقط پس از 
 . عموم در مقابل اشخاص ثالث معتبر است 

تواند با رعايت شرايط  گروه اقتصادي با منافع مشترك در طول دوره فعاليت خود مي :109ماده 
تواند با رعايت  قراردادي كه براساس آن تشكيل شده عضو جديد بپذيرد و هريك از اعضاء نيز مي
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ط بر اينكه تعهدات خود را انجام داده باشد يا با موافقت شرايط قرارداد از گروه خارج شود مشرو
 .ساير اعضاء به نحو مؤثري ترتيب انجام آنرا بدهد

اتخاذ هرگونه تصميم در مورد تعيين مديران، نحوه اداره گروه ، انحالل پيش از موعد،  :110ماده 
. باشد ت اعضاء آن ميافزايش يا كاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و يا تمديد مدت در صالحي

تعداد آرايي كه به  -الف. گيري و از جمله موارد ذيل بايد در قرارداد مشخص شود شيوه تصميم
حد نصاب الزم  –حد نصاب الزم براي اتخاذ تصميمات ج  -ب. هريك از اعضاء تخصيص داده شود

ك راي دارد و در صورت سكوت قرارداد در مورد بند الف هر عضو ي. براي رسميت يافتن جلسات
جلسات به درخواست يك چهارم اعضاي . در مورد بند ب و ج تصميمات بايد باتفاق آراء اتخاذ گردد

  .گروه لزوماً بايد تشكيل شود
اتخاذ تصميم در موارد ذيل بايد باتفاق آراء انجام شود مگر اينكه در قرارداد اكثريت  :تبصره

  : بيني شده باشد ديگري پيش
 -3افزايش يا كاهش در حقوق يا تعهدات اعضاء گروه  -2ز موعد گروه اقتصادي انحالل پيش ا -1

 .تمديد مدت پس از انجام موضوع قرارداد

شود، شخص  گروه اقتصادي با منافع مشترك كه به وسيله يك يا چند مدير اداره مي :111ماده 
قي را به عنوان تواند به عنوان مدير منصوب شود، به شرط آنكه يك شخص حقي حقوقي نيز مي

اين شخص همان مسئوليت مدني و كيفري را خواهد داشت كه مدير  . نماينده دائمي خود معرفي كند
هاي شخص حقوقي كه او را انتخاب كرده است ،  هاي نماينده رافع مسئوليت مسئوليت.  حقيقي دارد
 .نخواهد بود

مايندگان آنان در صورت نقض مدير يا مديران گروه اقتصادي با منافع مشترك و ن :112ماده 
قوانين و مقررات يا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور  انفرادي يا تضامني  در مقابل گروه 

در صورتي كه . باشند اقتصادي و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي
ن، دادگاه تجارتي سهم خسارت حاصله ناشي از عمل دو يا چند مدير باشد، در رابطه بين مديرا

 .كند هريك را در جبران خسارت تعيين مي

هرگونه اقدام مدير يا مديران كه در حدود موضوع گروه اقتصادي باشد گروه را در  :113ماده 
سازد و محدود كردن اختيارات مديران فقط براي اعضاء گروه و بين  مقابل اشخاص ثالث متعهد مي
 .بل اشخاص ثالث قابل استناد نيستخود آنها معتبر بوده و در مقا

هاي تجاري اشتغال دارند، موظف هستند دفاتر تجاري  هاي اقتصادي كه به فعاليت گروه :114ماده 
هاي مالي گروه  فصل اول اين قانون را نگهداري نمايند و در پايان سال مالي صورت 4موضوع ماده 

. اين قانون تهيه نمايند 4مه موضوع ماده نا را با رعايت استانداردهاي حسابداري و مفاد آيين
هاي مالي مزبور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط حسابدار رسمي منتخب اعضاء  صورت

هاي مالي و عملكرد مديران در  گيرد، اتخاذ تصميم نسبت به صورت مورد حسابرسي قرار مي
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 .باشد اختيار اعضاء مي

كه به وسيله گروه ) اعم از كاغذي و الكترونيكي(مكاتبات در كليه اسناد، اوراق و  :115ماده 
گروه اقتصادي با منافع «شود، بايد نام گروه اقتصادي كه متضمن عبارت  اقتصادي صادر مي

در غير اينصورت گروه اقتصادي به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون . باشد درج گردد» مشترك
  .شود ريال تا سي ميليون ريال محكوم مي

قانون  630قانون تجارت و الزام ماده  629تكليف بازرس يا بازرسان قانوني در ماده  :صرهتب
تجارت مبني بر دريافت گزارش بازرس توسط مجمع در خصوص گروه اقتصادي با منافع مشترك 

 .صادق خواهد بود

 .تواند به يك شركت تضامني  تبديل شود گروه اقتصادي بدون انحالل مي :116ماده 

. با انقضاي مدت گروه -1: شود گروه اقتصادي با منافع مشترك در موارد ذيل منحل مي :117ماده 
با تصميم اعضاء گروه اقتصادي با  -3. با انجام موضوع گروه يا غيرممكن شدن انجام آن -2

با فوت يا حجر يا  -5. به موجب راي قطعي دادگاه تجارتي -4. اين قانون 110رعايت شرايط ماده 
يت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحالل يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي عضو ممنوع

 .گروه، مگر اينكه قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر كرده باشد

در صورت انحالل گروه اقتصادي تا خاتمه عمليات تصفيه شخصيت حقوقي آن جهت  :118ماده 
 .انجام تصفيه باقي است

در صورت . شود فيه گروه اقتصادي مطابق شرايط قرارداد  تشكيل آن انجام ميتص :119ماده 
چنانچه . گردد سكوت قرارداد يك يا چند مدير تصفيه به وسيله اعضاء گروه اقتصادي تعيين مي

مدير تصفيه طبق مقرارت ناظر بر انحالل و   اعضاء به هر دليل نتوانند مدير تصفيه را تعيين كنند،
مدير تصفيه پس از . شود و اقدام به تصفيه خواهد شد هاي تجارتي انتخاب مي  تصفيه شركت

پرداخت ديون، مازاد دارايي را مطابق شرايط مندرج در قرارداد  تشكيل گروه بين اعضاء تقسيم 
 .گردد در صورت سكوت قرارداد مازاد دارايي به نسبت مساوي بين اعضاء گروه تقسيم مي. كند مي

هايي كه مطابق اين  فقط بوسيله گروه» گروه اقتصادي با منافع مشترك«ده از عنوان استفا :120ماده 
استفاده غيرقانوني از اين عنوان يا هر عنوان يا اصطالح و . شوند مجاز است قانون تشكيل مي

 1ماه تا  4عبارت ديگر كه موجب اشتباه و اختالط با اين عنوان گردد مستوجب مجازات حبس از 
در صورت . باشد ي نقدي از بيست ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال براي مرتكبين ميسال يا جزا

 .االنتشار بدهد اقتضاء دادگاه تجارتي مي تواند حكم به انتشار تصميم خود در جرايد كثير

وزارت امور اقتصادي و   نامه اجرايي اين  باب به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني، آيين :121ماده 
ماه پس از تصويب اين قانون، تهيه و به تصويب هيئت  6يي و وزارت دادگستري حداكثر ظرف دارا

  .وزيران خواهد رسيد
 



  

 

  ضمـانت:  چهارمباب 
  

ضمانت تجارتي  .  هاي تجارتي  ممكن است عادي يا مستقل باشد ضمانت ناشي از فعاليت :122ماده 
 .ه نحو ديگري توافق شده باشدتابع احكام اين باب است، مگر اينكه در قرارداد ب

ضمانت تجارتي تضامني است، بدين معني كه مضمون له مي تواند همزمان به ضامن و  :123ماده 
متعهد اصلي رجوع كند يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم انجام تعهد براي تمام يا بقيه تعهد به 

 .اشدديگري رجوع كند، مگر اينكه در قرارداد  شرط ديگري شده ب

ضمانت تجارتي عادي  قراردادي است كه به موجب آن شخصي در برابر  ديگري  تعهد  :124ماده 
متعهد را ضامن، طرف ديگر را  مضمون له و ثالث را مضمون عنه . شخص ثالثي را به عهده بگيرد

 .گويند يا متعهد اصلي مي

ت لذا اگر تعهد اصلي ساقط شود، بقاء ضمانت تجارتي عادي مبتني بر بقاء تعهد اصلي اس :125ماده 
 .شود ضامن نيز بري مي

در موردي كه  تعهد قائم به شخص  است ضمانت از  آن اثري ندارد مگر با رضايت   :126ماده 
 .له مضمون

قبل از رسيدن  موعد تعهد اصلي، نمي توان ضامن را ملزم به  اجراي تعهد كرد مگر اينكه  :127ماده 
 .يا در قرارداد  تصريح شود. فوت متعهد اصلي تعهد او حال شده باشدبه واسطه ورشكستگي يا 

  .در ضمان حال مضمون له مي تواند انجام فوري تعهد را بخواهد :128ماده 
اگر انجام تعهد اصلي مشروط به شرطي باشد، اين شرط نسبت به ضامن نيز معتبر  :129ماده 
 .است

ه اجراي آن، مضمون له مكلف به پذيرش آن  است، و با حال شدن تعهد و اقدام ضامن ب :130ماده 
  . شود ، هرچند ضمانت مؤجل باشد گرنه ضمانت منتفي مي

 .شود در اين صورت، وثيقة دين حسب مورد  فك يا مسترد مي

له بايد تمام اسناد، مدارك و وثائق مربوط به  دين را  پس از اجراي تعهد ضامن، مضمون :131ماده 
اگر تعهد اصلي وثيقة غيرمنقول داشته باشد، . مضمون عنه، به او تسليم كند براي رجوع ضامن به

 .مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن الزم است

هرگاه مضمون له از مطالبه تعهد اصلي منصرف شود يا ديگري مجاناً تعهد را انجام  :132ماده 
 .ن عنه را ندارددهد، ضامن حق رجوع به مضمو

ضامني كه بدون اذن مضمون عنه يا به قصد تبرع ضمانت كرده است، حق رجوع به  :133ماده 
 .مضمون عنه را ندارد
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ضمانت بخشي از تعهد جايز است، بنابراين هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص براي  :134ماده 
آنها فقط به قدر سهم او حق يك تعهد به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند، مضمون له به هريك از 

هرگاه سهم هريك از ضامنان متعدد تعيين نشده باشد، ظاهر در تساوي است، مگر . رجوع دارد
 .اينكه شرط خالف آن شده باشد

اما ضامن ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و فقط . ضمانت از ضامن جايز است :135ماده 
  .تواند به مضمون عنه خود رجوع كند مي
ضمانت مستقل تعهدي است پولي، مستند، الزم و غير قابل برگشت و مستقل كه به  -1 :136ده ما

در برابر ذينفع ) مضمون عنه(به درخواست متقاضي ) ضامن(نامه  موجب آن صادركننده ضمانت
  .و با موافقت او آن را برعهده مي گيرد) مضمون له(

ن است اعم از اينكه كاغذي باشد يا الكترونيك، مقصود از مستند بودن تعهد، مكتوب بودن آ: تبصره
  .اي كه براساس قوانين قابليت استناد داشته باشد به گونه

ضمانتي است كه بنا به درخواست ضامن براي تضمين بازپرداخت مبالغي كه : ضمانت متقابل -2
ه بايد طبق شرايط ضمانتنامه توسط او به مضمون له پرداخت شود، توسط مضمون عنه يا ب

  .درخواست وي به نفع ضامن صادر مي شود
  .شامل ضامن متقابل و همچنين شخص تاييد كننده ضمانتنامه نيز مي شود: ضامن -3
  .شخصي است كه ضمانتنامه متقابل را صادر مي كند :ضامن متقابل -4
 .شخصي است كه اجراي مفاد ضمانتنامه توسط ضامن را تاييد و تعهد مي كند: تاييد كننده -5

هاي متقابل كه بر اساس ضمانت مستقل صادر  مقررات اين فصل در مورد ضمانتنامه: 137اده م
 .شده باشند، نيز اعمال مي شود

اي مشمول عنوان ضمانت مستقل و تابع اين قانون است كه داراي يكي از  ضمانتنامه :138ماده 
  :باشد شرايط زير 
  .قرار داده باشند دو طرف قرارداد آن را تابع مقررات اين فصل) الف
  .دو طرف به طور صريح عنوان ضمانت مستقل را به آن داده باشند) ب 
آن را منطبق با ضمانت مستقل مندرج در اين , استنباط عرفي و معقول از متن قرارداد) پ 

  .قانون بداند
مفاد قراردادي كه باشرايط مذكور در اين فصل منعقد شود  بر مبناي اهداف ضمانت  :تبصره





  

 

  .مستقل و استحكام بخشيدن به آن تفسير مي شود
مستقل از تعهد متقاضي در برابر صادر , تعهد ناشي از ضمانت مستقل در مقابل ذينفع :139ماده 

مستقل از , همچنين تعهدات متقابل ذينفع و متقاضي كه ناشي از قرارداد اصلي است. كننده است
  .اشدب تعهدات ايجاد شده به وسيله ضمانت مستقل مي

ايراداتي كه ممكن . صدور ضمانتنامه، صادر كننده را نسبت به مفاد آن متعهد مي كند :140ماده 
است از جهت مشروعيت موضوع يا جهت معامله و امثال آن به قرارداد اصلي وارد شود اعتبار 

  .ضمانتنامه را از بين نمي برد
ليكن ايرادات مربوط به صالحيت . است ايرادات راجع به اهليت اشخاص حقيقي  قابل استناد :تبصره

 .شود يا اختيارات شخص حقوقي موجود  شنيده نمي

مورد قبول است اعم از كاغذي يا  "ضمانتنامه مستقل ممكن است به هر شكلي كه عموما :141ماده 
و ممكن است به . مشروط بر اينكه مفاد آن به نحو مضبوطي محفوظ بماند, الكترونيكي صادر شود

  .مورد توافق صادر كننده و ذينفع باشد صادر شود "ي كه صريحاهر شكل
  :مفاد ضمانتنامه و اصالحيه هاي آن بايد شامل موارد زير باشد :142ماده 

  ).مضمون عنه(مشخصات متقاضي ) الف
  ).ضامن(مشخصات  صادر كننده ) ب
  ).مضمون له(مشخصات ذينفع ) پ
  .ضمانتنامه ضروري شده است مشخصات قرارداد اصلي كه به موجب آن صدور) ت
  .مبلغ معين وسقف مبلغ ضمانتنامه كه بايد پرداخت شود)  ث
  .اي كه به موجب آن اعتبار ضمانتنامه پايان مي يابد تاريخ انقضاء اعتبار ضمانتنامه يا واقعه) ج
  .قيد شرايط دقيق مطالبه مبلغ ضمانتنامه و اسنادي كه بايد ارائه شود) چ
 .غ ضمانتنامهشرايط كاهش مبل) ح

 .اثر است هر شرطي كه ماهيت ضمانت مستقل را تغيير دهد بي :143ماده 

باشد و صادر كننده نسبت به  ضمانتنامه مستقل به محض صدور غير قابل برگشت مي :144ماده 
 .مگر خالف آن در ضمانتنامه تصريح شده باشد. شود مفاد آن متعهد مي

مستقل از كنترل صادر كننده خارج و براي ذينفع ارسال يا به به محض اينكه  ضمانتنامه  :145ماده 
مگر آنكه در ضمانتنامه به نحو ديگري توافق شده , شود وي تحويل شود، صادر شده محسوب مي

 .باشد

تواند با رعايت شرايط مندرج در آن، مبلغ آن را  به محض  صدور ضمانتنامه، ذينفع مي :146ماده 
  .ضمانتنامه زمان يا شرايط خاصي براي مطالبه آن تعيين شده باشدمگر آنكه در , مطالبه كند

 5بيني شده و با رعايت ماده  ضمانتنامه مستقل بر اساس شرايطي كه براي اصالح پيش :147ماده 
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 .قابل اصالح  است

از لحظه صدور اصالحيه ضمانتنامه , چنانچه ذينفع با اصالحيه موافقت كرده باشد :148ماده 
اي كه  چنانچه ذينفع قبالً با اصالحيه موافقت نكرده باشد از لحظه. تلقي مي شوداصالح شده 

كند،  اي مبني بر پذيرش اصالحات توسط ذينفع را دريافت مي صادركننده ضمانتنامه، اعالميه
 .مگر آنكه در متن ضمانتنامه به نحو ديگري توافق شده باشد, شود ضمانتنامه اصالح شده تلقي مي

اصالح ضمانتنامه نبايد تاثيري به زيان متقاضي در حقوق و تكاليف متقاضي يا  :149ماده 
 .تاييدكننده داشته باشد مگر اينكه آنان به نحو مضبوطي با  اصالح موافقت كرده باشند

ضمانتنامة مستقل به موجب قرارداد يا قانون قابل انتقال است، انتقال بخشي از مبلغ  :150ماده 
 .تضمانتنامه باطل اس

انتقال قراردادي ضمانتنامه مستقل در صورتي ممكن است كه در متن آن صريحاً قابل  :151ماده 
ولي انتقال ضمانتنامه پيش از تحقق شرايط مطالبه مندرج در ضمانتنامه  . انتقال بودن قيد شده باشد

 .ممنوع است

قبل از وصول اطالع به . سدهر گونه انتقال بايد به نحو مضبوط به اطالع صادر كننده بر :152ماده 
نحو مزبور به صادركننده، انتقال گيرنده حقي بر وي ندارد، در غير اين صورت صادر كننده در 

 .مقابل  انتقال گيرنده تكليفي ندارد

 .به منزله انتقال است, وجود امضاي ذينفع در ذيل ضمانتنامه با تصريح به انتقال آن :153ماده 

ف ضمانت مي تواند براي انجام وظايف و اختيارات خود به ساير طرفهاي هر يك از اطرا :154ماده 
اين وكالت نامه ممكن است كاغذي يا به صورت داده . وكالت دهد"ضمانت يا اشخاص ثالث رسما

 .پيام مطمئن باشد

شود،  در  انتقال  قانوني كه به طور قهري يا به حكم دادگاه تجارتي انجام مي :155ماده 
قيم محجورين و , مدير تصفيه شخص ورشكسته, اي قانوني ذينفع، اعم از وارثان متوفيه مقام قائم

  .امثال آن جانشين وي مي شوند
تحقق مفاد اين ماده خللي به تكاليف صادر كننده در مقابل ذينفع يا متقاضي يا انتقال : تبصره

يا حجر يا ورشكستگي در صورت  فوت . گيرنده ضمانتنامه در مقابل صادر كننده ايجاد نمي كند
تقاضاي پرداخت از دادستان و ارائه اسناد طبق مقررات ,  صادركننده و عدم تعيين نمايندة قانوني

  .اين فصل براي وصول مبلغ ضمانتنامه كافي است



  

 

, در صورتي كه صادر كننده يا هر شخص ديگري كه بايد مبلغ ضمانتنامه را پرداخت كند :156ماده 
حو مضبوطي اخطاريه اي مبني بر انتقال غير قابل برگشت ضمانتنامه به شخص از سوي ذينفع به ن
و بر اساس آن تمام يا بخشي از مبلغ ضمانتنامه را به او بپردازد، به همان ميزان , ثالث دريافت كند

  .از تعهدات ناشي از ضمانتنامه بري مي شود
رايط مقرر در ضمانتنامه و  حقوق و تعهدات طرف هاي ضمانتنامة مستقل  تابع ش :157ماده 

 .مقررات اين قانون است

تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانتنامه بايد با رعايت حسن نيت و با رعايت شرايط مندرج در  :158ماده 
تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذينفع به موارد . ضمانتنامه و اين قانون انجام شود

  :ذيل است
  .يه شده منطبق با مقررات بوده و هيچ يك از آنها مجعول نمي باشدتمامي اسناد ارا) الف
  .در باره موضوع و اسناد ارائه شده هيچ پرداختي انجام نشده است) ب

تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانتنامه و اسناد مندرج در آن بايد قبل از انقضاي مدت و  :159ماده 
به صادر كننده يا نمايندة او ارائه شود،  حداكثرتا روزانقضاي مدت اعتبارآن،  در محل صدور آن

  .مگر اين كه در ضمانتنامه طور ديگري مقرر شده باشد
انقضاي اعتبار ممكن است به تاريخ مشخص باشد يا به تحقق شرايط يا واقعة معيني  :تبصره

  .موكول  شود
ضمانتنامه  تقاضاي پرداخت بخشي از مبلغ ضمانتنامه و همچنين تقاضاي پرداخت مبلغ :160ماده 

  .مشروط بر آنكه اين امر در ضمانتنامه پيش بيني شده باشد, در چند مرحله ممكن است
صادر كننده بايد با حسن نيت و با دقت معقول و متعارف تقاضاي ذينفع و اسناد ضميمه  :161ماده 

نتنامه آن را بررسي كند و در حدود عرف و از نظر ظاهر، مطابقت آنها با اسناد ذكر شده در ضما
را حداكثر يك هفته در روابط داخلي و حداكثر يك ماه ) يا نوع رايج آن اسناد در معامالت تجاري(

  .المللي احراز و تعهد خود را ايفا كند در روابط بين
تعهد صادر كننده عبارت از تاديه مبلغي است كه ممكن است به طور نقدي پرداخت شود يا  :تبصره

 .قبول و پرداخت برات و امثال آن ايفا شود, تور ذينفعاز طريق صدور حواله به دس

در روابط داخلي و در , مغايرت اسناد ارائه شده باشرايط قرارداد يا اسناد نمونة متداول :162ماده 
همچنين صادر كننده موظف . روز بايد به اطالع ذينفع يا نمايندة او برسد 2روابط بين المللي ظرف 

و به نحو مضبوطي اصل اسناد را به ذينفع مسترد كند و دليل رد آنها را است به سريع ترين وسيله 
  .به وي اطالع دهد

قبول هيچ يك از اسناد توسط صادر كننده نبايد منوط به امضا يا تاييد متقاضي صدور  :163ماده 
 .ضمانتنامه يا امضاي شخص ثالث شود
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, وقوع جرمي بر روي آنها محرز باشددر مواردي كه اسناد ارائه شده مجعول بوده يا  :164ماده 
 .اسناد بايد به مراجع ذيصالح قانوني تسليم شوند

در صورتي كه صادر كننده، اسناد ارائه شده يا تقاضاي پرداخت ذينفع را بدون توجيه  :165ماده 
 . قابل قبول رد كند، ملزم به جبران تمامي خسارات وارده به ذينفع و متقاضي مي باشد

ر صورتي كه صادر كننده مبلغ ضمانتنامه را مطابق مقررات و شرايط ضمانتنامه د :166ماده 
ها به  متقاضي صدور ضمانتنامه ملزم به باز پرداخت مبلغ مزبور و ساير هزينه, پرداخت كند

  .صادركننده مي باشد
  :مبالغي كه بايد بازپرداخت شود عبارتند از

  .ذينفع پرداخت شده استمبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفي كه به   -1
  .درصدي از مبلغ ضمانت كه ممكن است به عنوان كارمزد تعيين شده باشد  -2
  .هزينه هاي ناشي از پرداخت به ذينفع و وصول آن از متقاضي  -3
ساير هزينه ها و خساراتي كه صادركننده در اثر انجام تعهدات ناشي از ضمانتنامه متحمل  -4

  .شده است
راجع به مطالبه خسارات، مانع از اجراي توافق دو طرف مبني بر تعيين خسارت  4دمفاد بن :تبصره

  .مقطوع نمي باشد
صادر كننده ملزم به صدور  نسخه , سرقت يا از بين رفتن ضمانتنامه, در صورت فقدان :167ماده 

  .ضمانتنامه مي باشد) المثني( جايگزين 
  .تنامه اخير درج شودعبارت نسخه جايگزين بايد در متن ضمان :1تبصره 
در صورتي كه يكي از موارد فوق پس از تحقق شرايط مطالبه مبلغ ضمانتنامه و قبل از  :2تبصره 

تقاضاي پرداخت آن حادث شود، صادر كننده مي تواند صدور  نسخه جايگزين ضمانتنامه را 
دور نسخه موكول به سپردن تامين متناسب تا انقضاي اعتبار ضمانتنامه از جانب متقاضي ص

 .جايگزين كند
هركس از ضمانتنامه سوءاستفاده كند، متناسب با عمل ارتكابي، به جزاي نقدي حداكثر تا  :168ماده 

مبلغ ضمانتنامه وجبران خسارت زيان ديده كه از دو برابرمبلغ ضمانتنامه بيشتر نخواهد بود، 
 محكوم مي شود

ه توسط مراجع ذيصالح قضائي، صادر كننده در صورت توقيف يا تأمين مبلغ ضمانتنام :169ماده 
موظف است پس از تحقق شرايط پرداخت و ارائه اسناد مورد نياز با رعايت مقررات اين 

  .قانون، طبق دستور مرجع مذكور عمل كند
  :ذينفع در موارد زير حق تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانتنامه را ندارد :170ماده 

  .صادر كننده را از پرداخت معاف كرده باشدبه نحو مضبوطي  "چنانچه قبال) الف
  .چنانچه ذينفع و صادر كننده به نحو مضبوطي ضمانت را فسخ نموده باشند) ب
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  . مبلغ ضمانتنامه پرداخت شده باشد) ج
  .منقضي شده باشد 171دوره اعتبار ضمانتنامه طبق ماده ) د
باشد، مگر اينكه اثبات شود اسناد  وجود ضمانتنامه نزد صادركننده به منزله برائت وي مي: تبصره

  .به منظور مطالبه و وصول وجه آن در اختيار صادركننده  قرار گرفته است
  :مدت اعتبار ضمانتنامه مستقل در موارد ذيل منقضي مي شود :171ماده 

  .با انقضاي تاريخ تعيين شده در ضمانتنامه يا آخرين روز مهلت مندرج در آن) الف
ي مدت ضمانتنامه مصادف با تعطيل رسمي در محل پرداخت آن چنانچه تاريخ انقضا

باشد، مدت اعتبار ضمانتنامه با پايان اولين روز كاري پس از  تاريخ مزبور، منقضي مي 
  . ودش

در صورتي كه انقضاي مدت اعتبار ضمانتنامه به تحقق شرايط يا واقعه معيني موكول ) ب 
بوط به تحقق آن به صادر كننده، مدت شده باشد، پس از وصول گواهي يا اسناد مر

  .شود اعتبار ضمانتنامه منقضي مي
پنج سال پس از , چنانچه در مورد انقضاي مدت در ضمانتنامه سكوت اختيار شده باشد) ج 

  تاريخ صدور ضمانتنامه اعتبار آن منقضي مي شود
 



  

 

  اسناد تجاري :باب پنجم
  

  چك: فصل اول
  

موجب آن صادركننده مبلغي را از محل حساب بانكي خود دريافت چك سندي است كه به :172ماده 
  .كند يا به ديگري واگذار مي

  :چك عالوه بر امضا يا مهر و امضاء بايد داراي شرايط زير باشد :173ماده 
  .ـ قيد كلمه چك1
  .ـ دستور بدون قيد وشرط پرداخت مبلغي معين با حروف و عدد2
  .ـ نام بانك محال عليه3
  .حب حسابـ نام صا4
  .ـ نشاني محل پرداخت5
  .ـ تاريخ صدور6
  ـ محل صدور،7
  .ـ شماره حساب صادركننده چك8

نباشد جز درموارد زير  173در صورتي كه چك متضمن يكي از شرايط مقرر در ماده  :174ماده 
  :مشمول مقررات راجع به چك نخواهد بود

نك محال عليه نوشته شده است، محل ـ در صورت قيد نشدن محل پرداخت، مكاني كه كنار نام با1
پرداخت خواهد بود در غير اين صورت نيز مركز اصلي بانك محال عليه محل پرداخت محسوب 

  .خواهدشد
  .ـ چنانچه محل صدور چك ذكر نشده باشد محل تأديه، محل صدور محسوب خواهد شد2

تاريخ واقعي صدور باشد چنانچه تاريخ مندرج در چك به عنوان تاريخ صدور، موخر بر  :175ماده 
با اين حال، مسئولين سند از حيث رعايت مهلت ارايه و اقامه دعوا حق استناد به . اعتبار چك را دارد

  .تاريخ واقعي را ندارند
  :انواع چك عبارتست از :176ماده 
 .كنند ها به حساب جاري خود صادر مي چك عادي ، چكي است كه اشخاص عهده بانك -١
ها به حساب جاري خود صادر و توسط  ي است كه اشخاص عهده بانكچك تاييد شده، چك -٢

 .بانك محال عليه پرداخت وجه آن تعهد شده است
تواند قبل و يا بعد از صدور و همچنـين شـامل كـل مبلـغ يـا       تعهد صادره از سوي بانك مي -٣

 .جزيي از آن باشد
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گيـرد   قرار مي چك پول، چكي است كه به تقاضاي اشخاص توسط بانك در اختيار متقاضي -٤
شـود از قبيـل    و وجه آن در هريك از شعب آن بانك يا توسط كـارگزاران آن پرداخـت مـي   

  ...چك مسافرتي ، 
تواند بصورت الكترونيكي باشد كه براساس قوانين  هاي مذكور مي هريك از انواع چك :تبصره

  .شود مربوط صادر مي
ق شرطي شده باشد، مشمول مقررات راجع پرداخت آن منوط به تحق  هرگاه در متن چك، :177ماده 

  .با اين حال، بانك مكلف است وجه آنرا پرداخت كند. به چك نخواهد بود
صدور چك در صورت بسته بودن حساب بانكي موجب سلب اعتبار سند به عنوان چك  :178ماده 
  .شود نمي

چك . باشدچك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا حواله كرد شخص معين  :179ماده 
  .شود فاقد نام ذينفع، در وجه حامل تلقي مي

نيز قيد شده باشد، چك در وجه حامل » حامل«چنانچه در چك صادره در وجه شخص معين كلمه 
  .شود تلقي مي

» واريز به حساب«تواند با درج عبارت  بانك گشاينده حساب جاري يا صادركننده چك مي :180ماده 
رداخت نقدي آن را منع كند، در اين صورت وجه چنين چكي فقط قابل يا عبارت مشابه در متن چك پ

  .واريز به يك حساب بانكي خواهد بود
چك در وجه شخص معين، صادركننده به حساب معيني در متن چك تصريح كند وجه چك  چنانچه

  .فقط قابل واريز به همان حساب  است
شده باشد و بين آنها اختالف باشد، مبلغ اگر مبلغ چك بيش از يك بار به حروف نوشته  :181ماده 

كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بين آنها اختالف باشد، مبلغ با 
  .حروف معتبر است

در صورتي كه چك به نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي  :182ماده 
ندگان و صاحب حساب متضامنا مسئول عدم پرداخت صادر شده باشد، امضاكننده يا امضاكن

  :هستند مگر اينكه
ـ نماينده ثابت كند در حدود قانون و اختيارات مبادرت به امضا يا مهر و امضاي چك كرده و 1

عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا نماينده بعدي او است و در متن چك سمت 





  

 

ط صاحب حساب و نماينده بعدي داراي مسئوليت در اين صورت فق. امضا كننده آشكار باشد
  .تضامني خواهند بود

ـ صاحب حساب ثابت كند كه چك بدون اختيار يا فراتر از حدود اختيارامضا يا مهر و امضا 2
كننده يا امضا كنندگان داراي مسئوليت تضامني خواهند  شده است و اعماد به اختيار امضا

  .بود
باشد  173ماده  7و  6، 4، 3، 2فاقد شرايط مذكور در  در بندهاي اگر چك هنگام صدور  :183ماده 

  :در اين صورت. و سپس توسط دارنده تكميل شود، اعتبار چك را خواهد داشت
تواند به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات  صادركننده نمي) الف

  .اعطايي در برابر دارنده ناآگاه استناد كند
اند در  اشخاصي كه سند تكميل شده ر ا به عنوان ظهرنويس امضا يا مهر و امضا كرده) ب 

  .حدود مفاد چك در  برابر دارندگان بعدي مسئوليت دارند
  .آيد تسليم سند به عمل مي كرد شخص معين به وسيلة ظهرنويسي و  انتقال چك به حواله :184ماده 
يا درج عبارت داراي معني » به حواله كرد«قلم گرفتگي  ظهرنويسي چكي كه انتقال آن با :185ماده 

شود و وجه چك صرفا قابل واريز به حساب بانكي  مشابه منع شده است انتقال عادي محسوب مي
  . دارندة خواهد بود

انتقالي است كه به موجب آن انتقال دهنده ، حقوقي را كه از آن ) ساده(انتقال عادي  :186ماده 
تواند در مقابل دارنده  كند ولي شخصي كه انتقال را منع كرده مي دارنده منتقل ميبرخوردار است به 

اش با شخصي كه سند را به او منتقل كرده است  به ايرادات شخصي ناشي از روابط خصوصي
  .استناد كند

ممكن . شود ظهرنويسي چك با امضا يا مهر و امضاي دارنده در پشت چك محقق مي :187ماده 
در . شود، همچنين تاريخ انتقال قيد شود نويسي نام شخصي كه چك به نام او منتقل مياست در ظهر

  .غير اين صورت دارنده چك مجاز به تكميل ظهرنويسي به نام خود يا به نام غير است
تواند بدون ظهرنويسي و صرفاً با قبض و اقباض به غير انتقال  چك در وجه حامل، مي  ::188188ماده ماده 
  ..يابد

  .نيز بدون ظهرنويسي قابل نقل و انتقال است) فاقد نام انتقال گيرنده(رنويسي سفيد چك متضمن ظه
يابد  چك در وجه حامل با ظهرنويسي در وجه شخص معين انتقال مي در موردي كه :189ماده 

شود اما ظهرنويس برابر مقررات اين قانون داراي  همچنان چك در وجه حامل محسوب مي
  .است مسئوليت 

در اين صورت ظهرنويسي مجدد انتقال . تواند ظهرنويسي مجدد را منع كند ظهرنويس مي :190ماده 
  .شود مي 185عادي محسوب شده و مشمول حكم مقرر در ماده 



 

 ٦٨

هرگاه در ظهر نويسي عامداً تاريخ مقدمي ذكر شود، عالوه بر جبران خسارات وارد شده  :191ماده 
، به جزاي نقدي معادل يك چهارم مبلغ چك محكوم هاي ما قبل خود و دارندة چك  به ظهرنويس
  .خواهد شد

ظهرنويسي حاكي از انتقال چك است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده  :192ماده 
وصول،  واخواست كردن و   اختيار باشد كه در اين صورت انتقال چك واقع نمي شود اما وكيل 

  .ردمطالبه گواهينامه عدم پرداخت را دا
با فوت يا حجر ظهرنويس يا موكل منتفي نمي  192وكالت در وصول چك شرح ماده  :193ماده 
  .شود

چنانچه ظهرنويسي توام با شرط باشد اين شرط براي بانك بالاثر و ظهرنويسي معتبر  :194ماده 
  .است ظهرنويسي جزيي از مبلغ چك باطل است

  .شرط فوق براي محاكم قابل استماع است: تبصره
انتقال عادي  ظهرنويسي چك پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت يا واخواست نامه  :195ماده 

  .است  185شود و مشمول حكم مقرر در ماده  مي محسوب 
  .ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ چك ضمانت شود :196ماده 
با درج عبارتي  توامضاي ضامن امضا يا مهر و ام اقامتگاه و با درج نام و نشاني ضمانت :197ماده 

  . شود حاكي از ضمانت و تعيين مضمون عنه محقق مي
ظهرنويسي براي انتقال محسوب . صرف درج نام، نشاني و امضا يا مهر و امضاء پشت چك

  .شود مگر اينكه ذينفع خالف آن را ثابت كند مي
به هرحال . مني داردضامن فقط با شخصي كه از او ضمانت كرده است مسئوليت تضا :198ماده 

تواند به هريك منفرداً يا مجتمعاً  دارنده چك مي. مسئوليت ضامن از مضمون عنه بيشتر نخواهد بود
  .مراجعه كند

مسئوليت ضامن جز در خصوص ايرادات مرتبط با ظاهر سند و مرور زمان همواره  :199ماده 
  .اعتبار دارد

عنه و  از سند در مقابل مضمون ناشيليه حقوق از ك ،در صورت پرداخت مبلغ چك ،ضامن :200ماده
  .استبرخوردار  دارند،مسئوليت در برابر او نيز اشخاصي كه 



  

 

وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود، هرچند تاريخ مؤخري به عنوان تاريخ  :201ماده
  .صدور در آن درج شده باشد

بر  جه آن را مطالبه نكند، دعواي او چنانچه دارندة چك ظرف دو ماه از تاريخ صدور و :202ماده 
و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك است از بين برود دعواي . ظهرنويسان مسموع نيست

تسليم چك به بانك به عنوان وكيل در وصول به . دارندة چك  بر صادركننده نيز مسموع نيست
  .منزله ارايه آن جهت مطالبه است

 202لت، تعطيل باشد اولين روز پس از تعطيل به مهلت مذكور در ماده اگر آخرين روز مه :203ماده 
  .شود افزوده مي

هاي صادر  چنانچه صادركننده چك فوت كند يا محجور شود اين امر مؤثر در اعتبار چك :204ماده 
بانك، در صورت آگاهي از صدور حكم ورشكستگي صادركننده  يا بازداشت حساب از . شده نيست

مكلف به صدور گواهينامه عدم پرداخت با ذكر علت  و  ضايي ، ممنوع از پرداخت سوي مراجع ق
  .است
چك، مكلف است در حد عرف بانكداري امضا يا مهر و امضاي آن  بانك پرداخت كنندة  :205ماده 

  .را با نمونه امضا يا مهر و امضاي صادركننده تطبيق دهد
در صورت وجود (مانع پرداخت وجه چك   انقضاي مواعد مندرج در اين قانون، :206ماده 

  .نيست يا صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانك ) موجودي
و  اي با محتويات زير صادر  هرگاه وجه چك پرداخت نشود بانك مكلف است گواهينامه :207ماده 

  :تسليم كند به دارنده 
  .ـ مشخصات كامل چك1
  .ـ هويت و نشاني كامل صادركننده2
  .يا تصريح به كفايت موجودي دي حساب در صورت عدم كفايت ـ ميزان موجو3
  .ـ تاريخ ارايه چك به بانك4
ـ گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضا يا مهر و امضاي صادركننده با نمونه امضا يا مهر و 5

  .امضاي موجود در بانك
  .ـ نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارندة چك6
  .ـ علت يا علل عدم پرداخت7

در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك مكلف است 
و  به تقاضاي دارندة مبلغ موجود در حساب را در قبال اخذ رسيد در پشت چك پرداخت  كند

گواهينامة بانك در اين مورد براي دارندة . را با تصريح به مبلغ پرداخت شده صادر كند گواهينامه 
  .انشين اصل چك خواهد بودچك ج
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بيني شده است گواهينامة  هرجا كه در قوانين و مقررات ديگر واخواست اسناد تجاري پيش :تبصره
  .شود عدم پرداخت چك به منزلة واخواست نامه تلقي مي

بانك ضامن خسارات ناشي از خودداري از صدور گواهينامه و عدم پرداخت يا صدور  :208ماده 
  .ن استنادرست يا نقص آ

را فورا براي صاحب حساب  207بانك مكلف است رونوشت گواهينامه مذكور در ماده  :209ماده 
  .ارسال كند

تواند  ، دارندة چك مي207در صورت خودداري بانك از صدور گواهينامه مذكور در ماده  :210ماده 
صات كامل واخواست نامه بايد متضمن مشخ. از طريق مرجع قضايي مبادرت به واخواست كند
مامور ابالغ با مراجعه به بانك، علل عدم پرداخت . پشت و روي چك و مشخصات دارندة چك باشد

يا امتناع از امضا يا مهر و امضاي  وجه چك و همچنين علل امتناع از صدور گواهينامه عدم پرداخت 
  .كند واخواست نامه توسط بانك رادر واخواست نامه قيد و امضا يا مهر و امضا مي

ها و بانك تاييد كننده يا تضمين كننده در مقابل  صادركننده يا صادركنندگان، ظهرنويس :211ماده 
  . دارنده چك مسئوليت تضامني دارند

تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفردا يا مجتمعا رجوع  دارنده چك در صورت عدم تاديه مي
  .كند

  .ادركننده و ظهرنويس هاي ما قبل خود داردها نسبت به ص همين حق را هريك از ظهرنويس
. مسئوالن موجب اسقاط حق رجوع به ساير  مسئوالن چك نيست تن از  بر يك يا چند  اقامه دعوا 

  .كنندة دعوا ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند اقامه
ايط شكلي، بطالن صدور و يا جز در موارد ايرادات مرتبط با شر  ،211در اجراي ماده  :212ماده 

نقل و انتقاالت متوالي سند، موجب سلب عنوان دارنده از شخصي كه چك را با اعتماد به صحت 
  .شود وضع ظاهر آن تحصيل نموده است، نمي

تواند، با تصريح به عدم مسئوليت در ضمن ظهرنويسي، خود را از قيد  ظهرنويس مي :213ماده 
  .معاف دارد 211هاي مقرر در مادة  مسئوليت

يا واخواست نامه شده باشد بايد  دارندة چكي كه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت  :214ماده 
روز از تاريخ وصول گواهينامه يا واخواست نامه به طريق مضبوطي به  10مراتب را ظرف مدت 

  .شخصي كه چك را به او واگذار نموده ابالغ كند



  

 

د ظرف ده روز از تاريخ فوق به طريق مضبوطي به يد ما قبل خود ها نيز باي هريك از ظهرنويس
  .ابالغ كند در غير اين صورت مسئول جبران خسارات ناشي از عدم ابالغ خواهد بود

هاي  عدم اطالع صادركننده و يا ظهرنويسان از عدم پرداخت وجه چك رافع مسئوليت :تبصره
  .نيست  در برابر دارنده  211موضوع ماده 

تواند ارقام زير را از مسئولين سند مطالبه  دارندة چك، عالوه بر مبلغ تأديه نشده چك، مي :215ماده 
  :كند

. ـ خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه چك تا روز پرداخت نسبت به مبلغ تأديه نشده1
چنانچه موجودي صادركننده در بانك كافي نباشد، خسارت تأخير تأديه فقط به كسري 

  .حتي اگر دارنده موجودي را مطالبه نكرده باشدگيرد  مي لق موجودي تع
الوكاله و هزينه دادرسي يا هزينه  ـ هزينة واخواست نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و حق2

  .اجراي ثبت
كه هرسال توسط  فروشي است خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص قيمت خرده :تبصره

به هر حال خسارت تأخير . گردد شود و تعيين مي الم ميمركزي جمهوري اسالمي ايران اع بانك
  .درصد در سال باشد 6نبايد كمتر از 

تواند، پرداخت را به تسليم چك و واخواست نامه يا  هريك از مسئولين تأديه چك مي :216ماده 
گواهينامه عدم پرداخت و صورتحساب خسارت تأخير تأديه و مخارج قانوني كه بايد بپردازد 

  .كندموكول 
عليه توقيف شده باشد در اين صورت نبايد  نزد بانك محالبه حكم قانون  اگر مبلغ چك  :217ماده 

  .وجه آن را بپردازد و در صورت پرداخت مسئول خواهد بود
در صورت اقامة دعوا، دادگاه تجارتي مكلف است، با تقاضاي دارندة چكي كه به علت  :218ماده 

پرداخت، تأديه نشده است معادل وجه چك را از اموال خوانده يا واخواست يا صدور گواهي عدم 
  .كند تامين   خواندگان 

  .دادگاه تجارتي نمي تواند بدون رضايت صاحب چك براي تأديه وجه آن مهلت دهد :219ماده 
براي او مقرر داشته است استفاده كند بايد  211اگر دارندة چك بخواهد از حقي كه مادة  :220ماده 

  .يكسال از تاريخ واخواست يا صدور گواهينامه عدم پرداخت اقامه دعوا كندظرف 
به او داده شده است استفاده كند، بايد  211ها كه بخواهد از حقي كه در مادة  هريك از ظهرنويس

ظرف همين مدت اقامة دعوا كند و نسبت به او موعد از فرداي ابالغ احضاريه دادگاه تجارتي 
چك را بدون اينكه عليه او اقامه دعوي شده باشد تأديه كند از فرداي  جه محسوب است و اگر و

  .شود مي روز تأديه محسوب 
ها و همچنين  ظهرنويس بر پس از انقضاي مواعد مقرر در ماده فوق، دعواي دارندة چك  :221ماده 

  .نيست ها بر ظهرنويس سابق خود مسموع  دعواي هريك از ظهرنويس
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جع به چك، پس از انقضاي سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت يا دعاوي را :222ماده 
  .واخواست يا آخرين تعقيب قضايي، به عنوان سند تجارتي در محاكم مسموع نخواهد بود

  .از شمول اين ماده مستثني است 220مواعد مذكور در مادة : تبصره
بالفاصله مراتب را با ارسال مالك چك مفقود براي حفظ حقوق خود مكلف است  :223ماده 

بايد  207اظهارنامه عالوه بر مشخصات مذكور در مادة . اظهارنامه به صادركننده اطالع دهد
  .متضمن بيان نحوة تحصيل سند و چگونگي فقدان آن باشد

مالك چك مفقود در صورت عدم توافق با صادركننده مي تواند با اثبات مالكيت خويش  :224ماده 
سال به تشخيص دادگاه  3م عدم انتقال آن به غير و دادن تضمين مناسب به مدت بر چك و اعال

چنانچه دادن تضمين ممكن نباشد . تجارتي، الزام صادر كننده را به پرداخت وجه آن بخواهد
دادگاه ضمن صدور حكم به . است صادركننده ملزم به توديع مبلغ چك به صندوق دادگستري 

  .ابطال سند مفقود نيز خواهد داد پرداخت مبلغ چك ، حكم به
  .دادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت مبلغ چك ، حكم به ابطال سند مفقود نيز خواهد داد

مسئولين چك ملزم به ارايه اطالعات و مداركي هستند كه در خصوص مالكيت مدعي  :225ماده 
  .اند وارده در غير اين صورت، ضامن خسارت . فقدان سند در اختيار دارند

مبدأ محاسبه خسارت تأديه براي دارندة چك مفقود زمان ارائة تضمين به صادركننده  :226ماده 
  .است

درصورتي كه حكم ورشكستگي چند نفر از مسئوالن چك صادر شود، دارندة چك  :227ماده 
مبلغ چك، خسارت (يا تمامي آنها براي وصول تمام طلب خود  تواند در هيأت طلبكاران هر يك  مي
تواند براي  يك از ورشكستگان نمي  مدير تصفيه هيچ. داخل شود) خير تأديه و مخارج قانونيتأ

شود به مدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع كند، مگر اين كه  مبلغي كه به دارندة چك پرداخت مي
يابد، بيشتر از ميزان  مجموع مبالغي كه از دارايي تمام ورشكستگان به دارندة چك تخصيص مي

اند،  مازاد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام پرداخته  و باشد كه در اين صورت،طلب ا
  .ها حق رجوع دارند شود كه به ساير ورشكسته محسوب مي جزء دارايي ورشكستگاني

  .در هر حال، دارندة چك نبايد مبلغي بيش از مبلغ سند دريافت كند :1تبصره
كه براي پرداخت يك دين مسئوليت  چند نفري رد ورشكستگي هر مفاد اين ماده در مو :2تبصره

  .شود دارند رعايت مي تضامني 



  

 

دارندة چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن،  :228ماده 
تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك را به همراه خسارات تأديه از  مي

وصول كند، براي صدور اجراييه، دارندة چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در مادة  صادركننده
در صورت . را به اجراي ثبت اسناد محل تأدية وجه چك يا محل اقامت صادركننده تسليم كند 207

اجراي ثبت در صورتي . دريافت جزئي از مبلغ چك از بانك، ارايه گواهينامه عدم پرداخت كافي است
كند كه مطابقت امضا يا مهر و امضاي چك با نمونه امضا يا مهر و امضاي  اجرا صادر مي دستور

  .صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد
در صورت مطالبه وجه چك از طريق اجراء ثبت، اجرائيه فقط عليه صاحب حساب صادر  :229ماده 

  .خواهد شد
صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشته صادركننده چك بايد در تاريخ  :230ماده 

باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج 
كند يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد به عمد چك را به صورتي تنظيم كند كه 

ر و امضاء ، قلم خوردگي در متن چك و اختالف در مندرجات بانك به دليل عدم مطابقت امضا يا مه
  .چك ، از پرداخت وجه چك خودداري كند

  :به قرار زير است 230مجازات متخلف از هر يك از احكام ماده  :231ماده 
ريال باشد به ) 10.000.000(الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال 

حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه حبس تا شش ماه و بر
چك يا يك چهارم كسر موجودي و ممنوعيت از داشتن دسته چك متناسب با دوره حبس 

  .محكوم خواهد شد
ريال تا پنجاه ميليون ) 10.000.000(ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون 

ماه و يك روز تا يكسال و بر حسب مورد به ريال باشد به حبس از سه ) 50.000.000(
پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه يا يك چهارم كسري موجودي و 

  .ممنوعيت از داشتن چك متناسب با دوره حبس محكوم خواهد شد
ريال بيشتر باشد به حبس )50.000.000(ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون 

يك روز تا دو سال و برحسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم از سه ماه و 
تمام وجه يا يك چهارم كسري موجودي و ممنوعيت از داشتن دسته چك متناسب با دوره 

  .شود حبس محكوم مي
مجموع . هاي بالمحل نموده باشد در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به صدور چك : 1تبصره 

  .ا مالك عمل استه مبالغ مندرج چك
تواند در صورت وجود جهات مخففه مطابق مقررات مجازات اسالمي  دادگاه تجارتي مي :2تبصره 

  .تخفيف قائل شود
هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود، مبادرت به صدور چك كنـد، بـه حـداكثر     :232ماده 
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  .حسب مورد محكوم خواهد شد 231مجازات مندرج در بندهاي ماده 
در صورتي كه صادركنندة چك قبل از تاريخ شكايت كيفري، وجه چك و خسارت تأخير  :233ماده 

تأديه را نقداً به دارندة آن پرداخت كند يا با موافقت شاكي خصوصي، ترتيبي براي پرداخت آن داده 
  . باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم كند قابل تعقيب كيفري نيست

مورد اخير بانك مكلف است تا ميزان وجه چك، حساب صادركننده را مسدود كند و به محض در 
  .مراجعه دارنده و تسليم چك، وجه آن را بپردازد

متهم وجه چك و خسارات تأخير  يا  هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند   :234ماده 
آورد  ت وجه چك و خسارات مذكور را فراهم به دارندة آن پرداخت كند يا موجبات پرداخ تأديه را 

  .شود مي قرار موقوفي تعقيب صادر  يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع كند 
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير 

  . خسارات مورد مطالبه، رسيدگي و حكم صادركند
به پرداخت مبلغي معادل يك چهارم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به  محكوم عليه، ملزم

  .دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد
يا  محكوم عليه به ترتيب مذكور در  هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند  :235ماده 
 رج در حكم را فراهم موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير و ساير خسارات مند 234مادة 
شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك دوم  اجراي حكم موقوف مي  سازد،

  .جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد
 دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت تمامي خسارات و :تبصره
هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف براي وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل  هزينه

شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تجارتي تقاضا كند، در 
هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند،  صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه

  .خواست خود را به همان دادگاه تجارتي صادركننده حكم تقديم كندبايد در
بدون شكايت دارندة چك قابل تعقيب نيست، در صورتي كه  231جرايم مذكور در ماده  :236ماده 

روز از تاريخ مندرج چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه  90دارندة چك تا 
هي عدم پرداخت شكايت نكند ديگر حق شكايت كيفري نخواهد از تاريخ صدور گوا) روز 180(

  . داشت



  

 

. منظور از دارندة چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه داده است
ها  براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است، بانك

  .ندة چك، هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد كنندمكلفند به محض مراجعة دار
شخصي كه پس از صدور گواهي عدم پرداخت چك به وي منتقل گرديده است حق  :237ماده 

هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به . شكايت كيفري ندارد مگر آنكه انتقال قهري باشد
سبت به چك به هر نحو ديگري واگذار كند تعقيب كيفري ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را ن

  . موقوف خواهد شد
در صورتي كه دارندة چك بخواهد چك را به وسيلة شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود 

محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و  وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي
در اين صورت، بانك  . شخص ، در ظهر چك قيد كند نشاني خود را، با تصريح به نمايندگي آن

كند و حق شكايت  را به نام صاحب چك صادر مي 207گواهينامه عدم پرداخت مذكور در ماده 
  .ماند مي كيفري او محفوظ 

  :در موارد زير صادر كننده چك از نظر اين قانون قابل تعقيب كيفري نيست :238ماده 
  .ن منوط به تحقق شرطي شده باشدـ هرگاه در متن چك وصول وجه آ1
  .ـ هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است2
ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا 3

  .چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است
  .تاريخ صادر شده است ـ در صورتي كه ثابت شود چك بدون4

صادر كننده چك يا دارندة يا قائم مقام قانوني آنها، با تصريح به اينكه چك مفقود يا  :239ماده 
يا از طريق كالهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده  سرقت يا جعل شده 

  .است مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد
انك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارايه ب

  .كند چك به بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعالم شده صادر مي
دارندة چك مي تواند عليه شخصي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه ادعايي كه 

نشود، در صورت اثبات سوء نيت دستور دهنده به مجازات مقرر در  موجب عدم پرداخت شده ثابت
  .اين قانون محكوم خواهد شد 231ماده 

دستور دهنده مكلف است پس از اعالم به بانك، حداكثر ظرف مدت يك هفته براي اخذ  :1تبصره 
پس از  دستور موقت به مرجع قضايي مراجعه و گواهي آن را به بانك ارايه كند در غير اين صورت
در . كند انقضاء مدت مذكور، بانك از محل موجودي به تقاضاي دارندة چك وجه آن را پرداخت مي

  .مورد چك مفقودي الزم است مراتب به اطالع مراجع انتظامي برسد



 

 ٧٦

شود بانك مكلف است وجه  در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي :2تبصره 
ن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي چك را تا تعيين تكليف آ

  .نگهداري كند
هايي كه  كنند، به استثناء چك هايي را كه بانك ها عهدة خود صادر مي پرداخت چك :3تبصره 

نمي توان متوقف  شده است،  اند و مفقود  ها در وجه شخص معين، عهدة خود صادر كرده بانك
تواند  ننده نسبت به آن ادعايي جعل كند، در هر حال دادگاه تجارتي ميكرد، مگر آنكه بانك صادرك
  ..دستور توقف را صادر كند

جز در موارد مقرر در اين ماده يا امر دادگاه تجارتي، بانك به دستور عدم پرداخت  :4تبصره 
  .دهد ترتيب اثر نمي

 ر اينكه خالف آن ثابت وجود چك در دست صادركننده اماره پرداخت وجه آن است، مگ :240ماده 
  .شود
در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي  :241ماده 

يا حقوقي صادر شده باشد، امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت 
ماينده بعدي اوست كه مگر اينكه ثابت كند عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا ن

  .در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظركيفري مسئول خواهد بود
ابالغ به آخرين نشاني متهم در بانك محال    نباشد، در صورتي كه به متهم دسترسي  :242ماده 

باشد،  يا چنين محلي وجود نداشته شناخته نشود  هرگاه متهم در اين نشاني . آيد عليه به عمل مي
احضار متهم به وسيلة مطبوعات  شود و رسيدگي بدون  گواهي مأمور به منزلة ابالغ اوراق تلقي مي

  .ادامه خواهد يافت
بانك مكلف است نسبت به صحت هويت صاحب حساب، صحت نشاني يا نشاني هاي  :243ماده 

من صاحب حساب و شغل صاحب حساب دقت متعارف را اعمال كند در غير اين صورت ضا
  .خسارات وارد به دارندة چك خواهد بود

تمهيدات الزم را براي   بانك مكلف است در قرارداد افتتاح حساب جاري با مشتريان، :244ماده 
حصول اطمينان از استراداد اوراق دسته چك داده شده به مشتري، پس از بسته شدن حساب وي 

  .بيني كند پيش
اي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل ه ها مكلفند كليه حساب بانك :245ماده 

سال به  3مسدود سازند و تا  است،  اند و تعقيب آنها منتهي به محكوميت قطعي شده  صادر كرده
  .نام آنان حساب جاري ديگري باز نكنند



  

 

هاي ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به چك، در برابر  بانك ضامن زيان :246ماده 
  .ندة چك استدار

هاي جاري مسدود شده، امكان  هاي حساب اند ضمن انتشار فهرست شماره ها مكلف بانك :247ماده 
  .را فراهم كنند اشخاص به فهرست  دسترسي 

اين قانون،  207اند هنگام صدور گواهي نامه عدم پرداخت مذكور در ماده  ها مكلف بانك :248ماده 
  .ي جمهوري اسالمي ايران ارسال كننداي از آن را براي بانك مركز نسخه
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه  :249ماده 

اند  و منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت يا واخواست شده  كرده محل  مبادرت به صدور چك بي
ت اسامي اين اشخاص را است،  به صورت روزآمد، مرتب و منظم، ضبط و نگهداري كنند و فهرس

  .هاي كشور قرار دهد در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانك
ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص مذكور از افتتاح حساب جاري و نحوه دسترسي 

اي كه  نامه ها به موجب آيين اشخاص ذينفع به اطالعات در اين خصوص و پاسخ به استعالم از بانك
رسد، تعيين  يشنهاد بانك مركزي و تاييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران ميبه پ
  .شود مي

و بانك مركزي جمهوري اسالمي  248و  247ها به تكليف مقرر در مواد  چنانچه بانك :250ماده 
  بانكي، عمل نكنند، عالوه بر اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در قانون پولي و 249ايران به تكليف ماده 

  .حسب مورد مسئول جبران خسارات وارده نيز خواهند بود

  
  سفتـه: فصل دوم

سفته سندي است كه به موجب آن شخصي بدون قيد و شرط تعهد مي كند مبلغي را در  :251ماده 
  .موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معين و يا به حواله كرد او پرداخت كند

  :وه بر نام و امضا يا مهر و امضاي متعهد بايد متضمن موارد زير باشدسفته عال :252ماده 
  »سفته«ـ قيد كلمه 1
  ـ تاريخ و محل صدور2
  ـ مبلغي كه بايد تأديه شود با حروف3
  ـ گيرنده وجه4
  تاريخ پرداخت ـ5
  نشاني كامل محل پرداخت -6

نباشد مشمول  252و  251در صورتي كه سفته متضمن يكي از مشخصات مقرر در مواد  :253ماده 
  :مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زير
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  .ـ اگر گيرنده وجه قيد نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است1
  .ـ اگر سررسيد درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است2
  .ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأديه، محل صدور محسوب است3

بانك و مشتري، وجه سفته از محل حساب جاري يا  ه موجب قرارداد ميانچنانچه ب :254ماده 
شود، بايد نشاني شعبة بانك و شماره حساب  انداز يا هر نوع حساب ديگري پرداخت مي حساب پس

  .به عنوان محل تأديه در سفته درج شود
باشد، مبلغ كمتر  اگر مبلغ سفته بيش از يك بار به حروف نوشته شده و بين آنها اختالف :255ماده 

مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بين آنها اختالف باشد، مبلغ با حروف 
همچنين اگر تاريخ  به حروف و رقم نوشته شده باشد و بين آنها اختالف باشد، تاريخ . معتبر است

  .به حروف معتبر است
ديگري صادر شود، در اين صورت اگر سفته ممكن است به دستور و حساب شخص  :256ماده 

امضا كننده سمت خويش را در متن سفته قيد نكند با دستور دهنده مسئوليت تضامني دارد و اگر 
  .فراتر از حدود اختيار يا بدون اختيار عمل كند، شخصاً مسئول است

باشد و  252ماده  6، و 5، 4، 3اگر سفته هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در بندهاي  :257ماده 
  :در اين صورت. سپس توسط دارنده تكميل شود، اعتبار  سفته،  را خواهد داشت

تواند به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات  صادركننده نمي) الف
  .اعطايي د ر برابر دارنده ناآگاه استناد كند

اند در  ضا يا مهر و امضا كردهاشخاصي كه سند تكميل شده را به عنوان ظهرنويس ام) ب
  ».حدود مفاد سفته در  برابر دارندگان بعدي مسئوليت دارند

  . سفته ممكن است عندالمطالبه باشد يا به وعده از مطالبه يا به وعده از تاريخ صدور  :258ماده 
  .پرداخت سفته ممكن است به روز معيني موكول شود

ا چند روز يا يك ياچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسيلة اي كه يك ي موعد پرداخت سفته :259ماده 
در . شود امضا يا مهر و امضاي مجدد صادركننده در روي سفته توام با درج تاريخ مطالبه معين مي

 302صورت استنكاف صادركننده از امضا يا مهر و امضاي مجدد، رعايت تشريفات مقرر در ماده 
  .به منزله مطالبه خواهد بود



  

 

كند، بايد روز بعد از تعطيل تأديه  اگر موعد پرداخت سفته با تعطيل رسمي تصادف  :260ده ما
  .شود
هر ماه   در سفته اي كه وعده آن يك يا چند ماه پس از صدور يا مطالبه تعيين شده است، :261ماده 

  .شود سي روز محاسبه مي
تسليم سند به عمل  نويسي و انتقال سفته به حواله كرد شخص معين به وسيلة ظهر :262ماده 
  .آيد مي

ممكن . شود ظهرنويسي سفته با امضا يا مهر و ا مضاي دارنده در پشت سفته محقق مي :263ماده 
. شود، همچنين تاريخ انتقال قيد شود است در ظهرنويسي نام شخصي كه سفته به نام او منتقل مي

  .به نام خود يا به نام غير استدر غير اين صورت دارنده سفته مجاز به تكميل ظهرنويسي 
يا درج عبارت داراي » به حواله كرد«اي كه انتقال آن با قلم گرفتگي  ظهرنويسي سفته :264ماده 

در موردي كه بانك به عنوان محل تاديه معين . شود معني مشابه منع شده، انتقال عادي محسوب مي
  .ه استشده است وجه سفته فقط قابل واريز به حساب بانكي دارند

انتقالي است كه به موجب آن انتقال دهنده، حقوقي را كه از آن ) ساده(انتقال عادي  :265ماده 
برخوردار است به دارنده منتقل مي كند ولي شخصي كه انتقال را منع كرده مي تواند در مقابل 

رده دارنده به ايرادات شخصي ناشي از روابط خصوصي اش با شخصي كه سند را به او منتقل ك
  .است استناد كند

  .سفته در وجه حامل، بدون ظهرنويسي و صرفاً با قبض و اقباض قابل به غير انتقال يابد:266ماده 
نيز بدون ظهرنويسي قابل نقل و انتقال ) فاقد نام انتقال گيرنده(سفته متضمن ظهرنويسي سفيد 

  . است
سفته در وجه حامل محسوب ظهرنويسي شود همچنان  اگر سفتة در وجه حامل بنام شخص معين

   اما ظهرنويس برابر مقررات اين قانون داراي مسئوليت خواهد بودمي شود 
در اين صورت ظهرنويسي مجدد انتقال . ظهرنويس مي تواند ظهرنويسي مجدد را منع كند :267ماده 

  .است  263شود و مشمول حكم مقرر در ماده  مي عادي محسوب 
ي عامداً تاريخ مقدمي ذكر شود، عالوه بر جبران خسارات وارده به هرگاه در ظهرنويس :268ماده 

هاي ما قبل خود و دارندة سفته، به جزاي نقدي معادل يك چهارم مبلغ سفته محكوم  ظهرنويس
  .خواهد شد

ظهرنويسي حاكي از انتقال سفته است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را  قيد  :269ماده 
صورت انتقال سفته واقع نمي شود اما وكيل حق واخواست يا مطالبه  نموده باشد كه در اين

  .گواهينامه عدم پرداخت را دارد



 

 ٨٠

با فوت يا حجر ظهرنويس يا موكل منتفي نمي  269وكالت در وصول سفته شرح ماده  :270ماده 
  .شود
ال عادي ظهر نويسي سفته پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت يا واخواست نامه، انتق :271ماده 

  .شود مي 263شود و مشمول حكم مقرر در ماده  محسوب مي
چنانچه ظهرنويسي توام با شرط باشد، ظهرنويسي معتبر است و هيچ يك از مسئولين  :272ماده 

ليكن چنين شرطي . تواند با استناد به شرط مزبور از ايفاي مسئوليت خويش خودداري كند سند نمي
  .براي محاكم قابل استماع است

  .ظهرنويسي جزئي از مبلغ سفته باطل است 
  .ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ سفته ضمانت شود :273ماده 
ضمانت با درج نام و نشاني اقامتگاه و امضاي ضامن و درج عبارتي حاكي از ضمانت و  :274ماده 

نفع  در صورت عدم ذكر نام مضمون عنه، ضمانت به. شود تعيين مضمون عنه محقق مي
  .صادركننده محسوب است

به هرحال . ضامن فقط با شخصي كه از او ضمانت كرده است مسئوليت تضامني دارد :275ماده 
تواند به هريك منفرداً يا  دارنده سفته مي. مسئوليت ضامن از مضمون عنه بيشتر نخواهد بود

  .مجتمعاً مراجعه كند
بط با ظاهر سند و مرور زمان همواره مسئوليت ضامن جز در خصوص ايرادات مرت :276ماده 

  .اعتبار دارد
ضامن در صورت پرداخت مبلغ سفته از كليه حقوق ناشي از سند در مقابل مضمون عنه  :277ماده 

  .و نيز اشخاصي كه نسبت به شخص اخير در سفته مسئوليت دارند، برخوردار خواهد بود
  .آخر وعده پرداخت شود سفته به وعده از مطالبه يا صدور بايد روز :278ماده 
روز رويت در سفته اي كه به وعده از مطالبه است و روز صدور سفته در سفته هايي كه  :279ماده 

  .شود به وعده از تاريخ صدور است، حساب نمي
پردازد در مقابل اشخاصي كه نسبت به سفته  مي شخصي كه وجه سفته را قبل از موعد  :280ماده 

  .حقي دارند مسئول است



  

 

  .دارنده سفته را نمي توان به دريافت پيش از موعد مبلغ سفته اجبار كرد :281ماده 
چنانچه وجه سفته قانوناً نزد صادر كننده توقيف شده باشد، صادر كننده نبايد وجه  :282ماده 

  .سفته را بپردازد و در صورت پرداخت مسئول خواهد بود
ها بري  به همان اندازه صادركننده و ظهرنويس اگر جزيي از مبلغ سفته پرداخت شود :283ماده 
در صورت . تواند به مسئوالن سند رجوع كند شوند و دارنده فقط نسبت به بقيه وجه سفته مي مي

تواند پرداخت را موكول به درج آن در پشت سفته با  پرداخت جزيي از مبلغ سفته پرداخت كننده مي
  .سيد، تصوير مصدق پشت و روي سفته كندامضا يا مهر و امضا دريافت كننده، ارائه ر

  .دادگاه تجارتي نمي تواند بدون رضايت صاحب سفته براي تأديه وجه آن مهلت دهد :284ماده 
صادركننده يا صادركنندگان و ظهرنويس ها در مقابل دارندة سفته مسئوليت تضامني :285ماده 
ام از آنها كه بخواهد منفردا يا مجتمعا دارندة سفته در صورت عدم تأديه مي تواند به هر كد. دارند

هاي ماقبل خود  ها نسبت به صادركننده و ظهرنويس همين حق را هريك از ظهرنويس. رجوع كند
  .دارد

دارندة ملزم . طرح دعوا بر يك يا چند تن از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرين نيست
  .نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند

،  جز در موارد ايرادات مرتبط با شرايط شكلي، بطالن صدور و يا 285در اجراي ماده  :286ماده 
نقل و انتقاالت متوالي سند، موجب سلب عنوان دارنده از شخصي كه سفته را با اعتماد به صحت 

  .شود وضع ظاهر آن تحصيل نموده است، نمي
ضمن ظهرنويسي،  285وليت مقرره در ماده ظهرنويس مي تواند با تصريح به عدم مسئ :287ماده 

  .خود را از اين قيد معاف دارد
تواند ارقام زير را نيز از مسئولين سند  دارندة سفته عالوه بر مبلغ تأديه نشده سفته مي :288ماده 

  :مطالبه كند
  .خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه سفته تا روز پرداخت نسبت به مبلغ تأديه نشده -1
اخواست نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و حق الوكاله و هزينه دادرسي يا هزينه و -2

  .هزينه اجراي ثبت
خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص قيمت خرده فروشي است كه هر سال توسط بانك  :تبصره

 6به هرحال خسارت تأخير تأديه نبايد كمتر از . شود مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي
  .ل باشددرصد در سا

هريك از مسئولين تأديه سفته مي تواند پرداخت را به تسليم سفته و واخواست نامه يا  :289ماده 
گواهينامه عدم پرداخت و صورتحساب خسارت تأخير تأديه و مخارج قانوني كه بايد بپردازد، 

  .موكول كند
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را با ارسال اظهار  مالك سفته مفقود براي حفظ حقوق خود مكلف است بالفاصله مراتب :290ماده 
بايد متضمن  303اظهارنامه عالوه بر مشخصات مذكور در ماده . نامه به صادركننده اطالع دهد

  .بيان نحوه تحصيل سند و چگونگي فقدان آن باشد
مالك سفته مفقود، در صورت عدم توافق با صادركننده، مي تواند با اثبات مالكيت خويش :291ماده 

نتقال آن به غير و دادن تضمين مناسب به مدت سه سال به تشخيص دادگاه بر سفته و اعالم عدم ا
  .تجارتي الزام صادر كننده را به پرداخت وجه آن بخواهد

 چنانچه دادن تضمين ممكن نباشد صادركننده ملزم به توديع مبلغ سفته به صندوق دادگستري 
  .است

  .ل سند مفقود نيز خواهد داددادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت مبلغ سفته، حكم به ابطا
مسئولين سفته ملزم به ارايه اطالعات و مداركي هستند كه در خصوص مالكيت مدعي :292ماده 

  .در غير اين صورت ضامن خسارت وارده خواهند بود. فقدان سند در اختيار دارند
  .كننده استمبدأ محاسبه خسارت تأديه دارندة سند مفقود زمان ارائه تضمين به صادر :293ماده 
نسبت به سفته هايي كه وجه آن بايد به رؤيت يا به وعده از رؤيت تأديه شود دارندة  :294ماده 

سفته مكلف است پرداخت يا مطالبة آن را ظرف يك سال از تاريخ صدور سفته تقاضا كند و اال حق 
  .رجوع به ظهرنويسان را نخواهد داشت

از تاريخ سررسيد وجه آن را مطالبه كند، در غيراين روز  15دارندة سفته بايد ظرف  :295ماده 
  .نيست صورت، دعواي او بر ظهرنويسان مسموع 

اگر روز پانزدهم تعطيل باشد اولين روز پس از تعطيل به مهلت مذكور در ماده قبل  :296ماده 
  .شود افزوده مي

نامه عدم پرداخت تاريخ تقاضاي واخواست يا صدور گواهي 295و  294در مورد مواد  :297ماده 
  .كند هاي مذكور را ثابت مي رعايت مهلت

بيني كه رفع  در صورتي كه به دليل وجود ممنوعيت قانوني يا بروز حوادث غير قابل پيش :298ماده 
آن از حيطه  اختيار دارندة خارج است، ارايه سفته براي پرداخت يا اعتراض عدم پرداخت ميسر 

بيني  به ميزان مدت زمان ممنوعيت قانوني يا حوادث غيرقابل پيشنشود، مهلت مذكور در مواد قبل 



  

 

دارندة مكلف است بالفاصله پس از رفع موانع يا پايان حوادث مزبور نسبت به ارائه . يابد افزايش مي
  .سفته براي قبولي يا پرداخت و در صورت لزوم اعتراض عدم پرداخت اقدام كند

مكلف است در اولين فرصت ممكن،  وجود ممنوعيت دارندة  298در خصوص ماده  :299ماده 
بيني را به طريق مضبوطي به ظهرنويس ماقبل خود اطالع دهد  قانوني يا بروز حوادث غيرقابل پيش

  .وگرنه حق مراجعه به ظهرنويسان ماقبل خود و صادركننده را نخواهد داشت
خت و يا واخواست نامه شده باشد اي كه منجر به صدور گواهينامه عدم پردا دارندة سفته :300ماده 

روز از تاريخ وصول گواهينامه يا واخواست نامه به طريق مضبوطي به  10بايد مراتب را ظرف 
  .شخصي كه سفته را به او واگذار نموده ابالغ كند

هريك از ظهرنويسان نيز بايد ظرف ده روز از تاريخ فوق مراتب را به طريق مضبوطي به يد ما قبل 
  .كند در غير اين صورت مسئول خسارات ناشي از عدم ابالغ خواهد بود خود ابالغ

در صورت اقامه دعوي دادگاه تجارتي مكلف است به مجرد تقاضاي دارندة سفته اي كه  :301ماده 
به علت واخواست يا صدور گواهي عدم پرداخت، تأديه نشده باشد معادل وجه سفته را از امول 

  .ان تامين توقيف كندخوانده يا خواندگان به عنو
ارايه سفته و عدم تأديه وجه آن از طريق واخواست يا گواهينامه عدم پرداخت ثابت  :302ماده 
همين . در صورت فوت و ورشكستگي صادركننده، دارنده از تكليف فوق معاف خواهد بود. شود مي

  .خواهد بود حكم در موردي نيز كه صادركننده سفته قبل از موعد سفته ورشكسته شود جاري
هاي تجارتي طبق  واخواست نامه توسط اداره ثبت اسناد و امالك كشور و دفاتر دادگاه :303ماده 

  :مقررات به محل پرداخت سفته ابالغ مي شود و بايد مراتب ذيل را دارا باشد
ـ رونوشت كامل سفته با تمام مندرجات سفته اعم از مشخصات ضامن، ظهرنويس و غيره و يا 1

  .آنتصوير 
  .ـ تقاضاي تأديه وجه سفته2

چنانچه بانك محل تأديه سفته باشد بانك مكلف است در صورت عدم پرداخت،  :304ماده 
  :اي با محتويات زير صادر نموده و به دارندة سفته تسليم كند گواهينامه

  ـ مشخصات كامل سفته1
  .ـ هويت و نشاني كامل صادركننده2
  .م كفايت و يا تصريح به كفايت موجوديـ ميزان موجودي حساب در صورت عد3
  .ـ تاريخ ارائه سفته به بانك4
ـ گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضا يا مهر و امضاي صادركننده با نمونه امضا يا مهر و امضا 5

  .موجود در بانك
  .ـ نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارندة سفته6
  ـ علت يا علل عدم پرداخت7
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بانك مكلف . ودي حساب صادركننده سفته نزد بانك كمتر از مبلغ سفته باشددر صورتي كه موج
كند و  است به تقاضاي دارندة مبلغ موجود در حساب را در قبال اخذ رسيد در پشت سفته پرداخت 

گواهينامة بانك در اين مورد براي . را با تصريح به ملبغ پرداخت شده صادر نمايد نامه گواهي
  .ن اصل سفته خواهد بوددارندة سفته جانشي

بانك، ضامن خسارات ناشي از خودداري از صدور گواهينامه عدم پرداخت و يا صدور  :305ماده 
  .نادرست و ناقص آن است

  .كند بانك مكلف است گواهينامه عدم پرداخت را فورا براي صاحب حساب ارسال :306ماده 
براي او مقرر داشته است استفاده كند، بايد  285اگر دارندة سفته بخواهد از حقي كه ماده  :307ماده 

  .ظرف يكسال از تاريخ واخواست يا صدور گواهينامه عدم پرداخت اقامه دعوا كند
به او داده شده استفاده كند، بايد ظرف  285ها كه بخواهد از حقي كه در مادة  هريك از ظهرنويس

الغ احضاريه دادگاه تجارتي محسوب همين مدت اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از فرداي اب
است و اگر وجه سفته را بدون اينكه عليه او اقامه دعوا شده باشد تأديه كند از فرداي روز تأديه 

  .است محسوب 
پس از انقضاي مواعد مقرره در ماده فوق دعوي دارندة سفته عليه ظهرنويس ها و  :308ماده 

  .س سابق خود مسموع نخواهد بودهمچنين دعوي هريك از ظهرنويس ها بر ظهرنوي
دعاوي راجع به سفته، پس از انقضاي سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت  :309ماده 

  .يا واخواست يا آخرين تعقيب قضايي، به عنوان سند تجاري در محاكم مسموع نخواهد بود
  .از شمول اين ماده مستثني است 307مواعد مذكور در ماده  :تبصره

يا هراصطالح » بدون اعتراض«توانند با قيد شرط  ضامن ميو ها صادركننده و ظهرنويس :310ه ماد
شود، دارندة را از اعتراض عدم پرداخت  معادل ديگري كه در سفته نوشته، امضا يا مهر و امضا مي

ر اين شرط دارندة را از وظيفه اراية سفته ظرف مهلت مقر. به منظور اعمال حق رجوع، معاف كنند
كند ولي اثبات عدم رعايت اين مهلت به عهدة شخصي است كه در مقابل دارنده به اين  معاف نمي

  .كند ايراد استناد مي
. شود اگر اين شرط توسط صادركننده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه كليه مسئوالن سفته مي

آثار آن فقط در ها يا ضامن درج شده باشد،  در صورتي كه اين شرط توسط يكي از ظهرنويس
  .است يا ضامن مجري   مورد همان ظهرنويس



  

 

اگر عليرغم درج شرط  در سفته به وسيلة صادركننده، دارندة سفته اعتراض به عمل آورد، بايد 
يا ضامن قيد   در صورتي كه اين شرط از جانب ظهرنويس. هاي مربوط را نيز متحمل شود هزينه

مفاد اين . اشد ـ از تمام مسئوالن سفته قابل مطالبه استشود مخارج اعتراض ـ اگر انجام شده ب
  .شود ماده در صورتي كه محل پرداخت سفته بانك صادركننده باشد اعمال نمي

درصورتي كه حكم ورشكستگي چند نفر از مسئوالن سفته صادر شود، دارندة سفته  :311ماده 
مبلغ سفته، خسارت (ل تمام طلب خود يا تمامي آنها براي وصو تواند در هيأت طلبكاران هر يك  مي

تواند براي  يك از ورشكستگان نمي  مدير تصفيه هيچ. داخل شود) تأخير تأديه و مخارج قانوني
شود به مدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع كند، مگر اين كه  مبلغي كه به دارندة سفته پرداخت مي

يابد، بيشتر از ميزان  فته تخصيص ميمجموع مبالغي كه از دارايي تمام ورشكستگان به دارندة س
اند،  مازاد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام پرداخته  طلب او باشد كه در اين صورت،

  .ها حق رجوع دارند شود كه به ساير ورشكسته محسوب مي جزء دارايي ورشكستگاني
  .د دريافت كنددر هر حال، دارندة سفته نبايد مبلغي بيش از مبلغ سن :1تبصره
كه براي پرداخت يك دين مسئوليت  چند نفري مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر  :2تبصره

  .شود دارند رعايت مي تضامني 
دارندة سفته اي كه محل تأديه آن بانك است در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت  :312ماده 

بوط به اجراي اسناد رسمي، وجه سفته را به تواند طبق مقررات مر تمام يا قسمتي از وجه آن مي
همراه خسارت تأخير در تأديه از صادركننده وصول كند براي صدور اجراييه دارندة سفته بايد عين 

را به اجراي ثبت اسناد محل تأديه سفته يا محل اقامت صادر  304سفته و گواهينامه مذكور در ماده 
  .كننده تسليم كند

  . جه پرداخته شده باشد گواهينامه مزبور جانشين سفته هم هستدر صورتي كه بخشي از و
اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضا يا مهر و امضاي سفته با نمونه 

  .امضا يا مهر و امضاي صادركننده توسط بانك گواهي شده باشد
ضا كننده يا امضا كنندگان در صورتي كه صادركننده سفته، شخص حقوقي باشد و ام :313ماده 

پرداخت وجه آن از طرف شخص حقوقي ضمانت كرده باشند اجراييه به نحو تضامن عليه شخص 
  .گردد حقوقي و امضا كننده يا امضاكنندگان صادر مي

با تقاضاي دارندة سفته، اجراي ثبت مكلف است معادل مبلغ سفته، خسارت تأخير تأديه و  :314ماده 
راسا شناسايي  305اموال ثبت شده صادر كننده و همچنين ضامن مذكور در ماده  هزينه اجرا را از

و بازداشت كند، در خصوص اموال ثبت نشده توقيف توسط اجراي ثبت مطابق مقررات موجود 
  .انجام خواهد شد

اجراي ثبت مكلف است به تقاضاي دارندة و با معرفي مشخصات صادركننده و شعبه  :315ماده 
دهد، شماره  سسه اعتباري و مالي كه وي احتمال وجود حساب مفتوح صادركننده را ميبانك يا مو

  .حساب بانكي صادركننده و كفايت موجودي را استعالم و در حدود طلب بازداشت كند
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  .تقاضاي اجرا بايد حداكثر ظرف يك سال از صدور گواهينامه عدم پرداخت به عمل آيد :316ماده 
كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين هايي  هسفتدر مورد  :317ماده 
  .صدور است كشور

نيز كه ) ضمانت و غيره ،تعهدات ناشي از ظهرنويسي(   ناشي از سفتهدر هر قسمت از ساير تعهدات 
است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده  كشوريتابع قوانين  است، به وجود آمده از كشور در خارج

 جمع باشد، مطابق قانون ايران سفته يا تعهدات ناشي از آن اگر شرايط اساسي  با وجود اين،  .است
يا تعهدات  سفتهندارند كه شرايط اساسي را اند حق استناد به اين  كساني كه در ايران تعهداتي كرده

  .مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانين خارجي نيست ناشي از سفته
و استفاده از آن  سفتهو به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشي از  اعتراض : 318ماده 

  .محل اقدام است كشورتابع قوانين  ،بايد به عمل آيداز كشور  در خارج

  
  بـرات: فصل سوم

قيد وشرط  برات سندي است كه به موجب آن شخصي به شخص ديگري دستور بي :319ماده 
رؤيت مبلغي را به شخص ثالث يا دستور دهنده يا به حواله كرد آنها دهد تا در موعد معين يا به  مي

  .پرداخت كند
، به شخصي كه دستور را دريافت »برات دهنده«يا » صادركننده«يا » براتكش«به دستور دهنده 

  .گويند مي» دارندة برات«و به شخص ثالث ، » براتگير«كند  مي
  :ي برات دهنده بايد متضمن موارد زير باشدبرات عالوه بر امضا يا مهر و امضا :320ماده 

  .»برات«قيد كلمه  -1
 .نام و محل اقامتگاه صادركننده برات -2
 .تاريخ صدور به روز و ماه و سال -3
 .محل صدور -4
 .مبلغ برات -5
 .موعد پرداخت مبلغ برات -6
 .نشاني كامل محل پرداخت برات -7



  

 

 ).براتگير(نام و محل اقامتگاه  -8
 .ا حواله كرد او پرداخت شودنام شخصي كه برات بايد در وجه ي -9

در صورتي كه برات در بيش از يك نسخه صادر شود قيد اين كه نسخه اول، دوم،  -10
  .سوم يا الي آخر است

در صورتي كه برات مطابق ماده دو تنظيم نشده باشد، مشمول مقررات برات   :321ماده 
  :نخواهد بود مگر در موارد زير

  .شود ده باشد، به رؤيت تلقي ميبراتي كه در آن موعد پرداخت مشخص نش -11
اقامتگاه براتگير مكان .  در صورتي كه مكان پرداخت مبلغ برات مشخص نباشد -12

 .شود پرداخت تلقي مي
درصورتي كه محل صدور برات ذكرنشود،  اقامتگاه برات دهنده محل صدور برات تلقي  -1

  .شود مي
باشد و سپس توسط دارنده  320اگر برات هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در ماده  :322ماده 

  :در اين صورت. تكميل شود، اعتبار برات را خواهد داشت
تواند به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات  صادركننده نمي) الف

  .اعطايي د ر برابر دارنده ناآگاه استناد كند
اند در  ضا يا مهر و امضا كردهاشخاصي كه سند تكميل شده ر ا به عنوان ظهرنويس ام) ب

  .حدود مفاد برات در  برابر دارندگان بعدي مسئوليت دارند
چنانچه به موجب قرارداد  ميان بانك و مشتري، وجه برات از محل حساب جاري يا  :323ماده 

انداز يا هر نوع حساب ديگري قابل پرداخت باشد، بايد نشاني شعبة بانك و شمارة  حساب پس
  .نوان محل پرداخت در برات قيد شودحساب به ع

اگر مبلغ برات بيش از يك بار به حروف نوشته شده باشد و بين آنها اختالف باشد، مبلغ  :324ماده 
كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده وبين آنها اختالف باشد مبلغ با 

نوشته شده باشد و بين آنها اختالف باشد ، همچنين اگر تاريخ به حروف و رقم . حروف معتبر است
  .تاريخ به حروف معتبر است

برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود، در اين صورت،  :325ماده 
كننده بايد سمت خويش را در برات ذكر كند، وگرنه، با دستور دهنده مسئوليت تضامني خواهد  امضا

  .تيار، يا بدون داشتن اختيارعمل كند، شخصا مسئول استداشت و چنانچه فراتر از حدود اخ
موعد پرداخت ممكن است برات به رؤيت به وعده از رؤيت يا به وعده از تاريخ صدور   :326ماده 

  .يا به روز معين  باشد
  .رؤيت را قبول كند بايد فورا آن را پرداخت كندبه هرگاه برات گير يا شخص ثالث، برات  :327ماده 
سررسيد براتي كه به وعده از رويت صادر شده، به وسيلة تاريخ قبولي و در صورت  :328ماده 
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  .شود خودداري براتگير از قبول، به وسيلة تاريخ واخواست نامه نكول معين مي
  .اگر سررسيد برات مصادف با تعطيل رسمي باشد بايد روز بعد از تعطيل پرداخت شود :329ماده 
  .ساعت از تاريخ ارائه، قبول يا نكول شود 24محض ارائه يا حداكثر ظرف برات بايد به  :330ماده 
 براتگير تا زماني كه برات را قبول نكرده است نسبت به آن مسئول نيست، ولي اگر قبول  :331ماده 

  .كند، حق نكول ندارد
اگر در . ودش قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده، امضا يا مهر و امضا مي :332ماده 

برات قابل پرداخت به وعده از رؤيت، قبولي بدون تاريخ نوشته شود، تاريخ صدور برات تاريخ 
  .شود رؤيت تلقي مي

هر عبارتي كه براتگير در برات بنويسد و امضاء يا مهر و امضاء كند قبولي محسوب  :333ماده 
ه عبارت، حاكي از عدم قبول در صورتي ك. داشته باشد صراحت بر عدم قبول  است، مگر اين كه 

در صورتي كه . شود برات نسبت به بقية مبلغ آن قبول شده محسوب مي  جزئي از مبلغ برات باشد،
  شود براتگير بدون درج عبارتي، برات را امضاء يا مهر و امضاء كند برات قبول شده تلقي مي

ولي مشروط ،برات نكول قبول برات نبايد مشروط به تحقق شرطي شود، در صورت قب :334ماده 
با اين حال براتگير در حدود شرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات . شود شده محسوب مي

  .است
قبولي برات ممكن است منحصر به جزيي از مبلغ برات باشد، در اين صورت دارندة  :335ماده 
  كند تواند براي بقية مبلغ آن اعتراض مي

هرگاه . قاضا كند كه براي نوشتن قبولي عين برات نزد او باقي بماندتواند ت براتگير نمي :336ماده 
اي كه مخصوص براتگير است نزد او باقي  هاي متعدد نوشته شده باشد، فقط نسخه برات در نسخه

  .خواهد ماند
  .تحقق يابد»  واخواست نامة عدم قبول« با اعتراض به نكول برات بايد  :337ماده 
واند هنگام قبول برات، حسب مورد، محل ديگري را غير از محل پرداخت يا ت براتگير مي :338ماده 

 در اين صورت، برات در محل اخير قابل پرداخت . اقامتگاه خود  براي پرداخت مبلغ برات تعيين كند
  .است



  

 

تواند خارج از محدوده استان محل اقامتگاه  شود نمي محل ثالثي كه توسط براتگير تعيين مي :تبصره
  .ا دارندة برات باشداو ي

ها و برات دهنده به تقاضاي دارندة برات  با ارسال واخواست نامة عدم قبول، ظهرنويس :339ماده 
در موعد معرفي كنند يا مبلغ برات را به اضافه مخارج  و مبلغ آنبايد ضامن معتبري  براي تأديه 

  .واخواست نامه فوري پرداخت كنند
نامة عدم  اتي را قبول كرده ولي مبلغ آن را نپرداخته است، واخواستاگر عليه كسي كه بر :340ماده 

پرداخت صادر شود، دارندة برات ديگري كه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن 
كننده تقاضا كند كه براي پرداخت مبلغ آن ضامن معتبر معرفي كند  از قبول دنتوا مي نرسيده است، 

  .ديگري تضمين كند يا پرداخت آن را به نحو
كرد صادر نشده باشد، از طريق  با صراحت  به حواله انتقال برات، حتي در مواردي كه  :341ماده 

  .آيد ظهرنويسي به عمل مي
يا درج عبارت داراي معني » به حواله كرد«ظهرنويسي براتي كه انتقال آن با قلم گرفتگي  :342ماده 

در موردي كه بانك به عنوان محل تاديه معين شده . شود مشابه منع شده، انتقال عادي محسوب مي
  .است وجه برات فقط قابل واريز به حساب بانكي دارنده است

انتقالي است كه به موجب آن انتقال دهنده ، حقوقي را كه از آن ) ساده(انتقال عادي  :343ماده 
تواند در مقابل دارنده  رده ميكند ولي شخصي كه انتقال را منع ك برخوردار است به دارنده منتقل مي

اش با شخصي كه وي سند را به او منتقل كرده است،  به ايرادات شخصي ناشي از روابط خصوصي
  .استناد كند

ممكن . شود ظهرنويسي برات با امضا يا مهر و ا مضاي دارنده در پشت برات محقق مي :344ماده 
. شود، همچنين تاريخ انتقال قيد شود مي است در ظهرنويسي نام شخصي كه برات به نام او منتقل

  .در غير اين صورت دارنده برات مجاز به تكميل ظهرنويسي به نام خود يا به نام غير است
، از طريق قبض و »در وجه حامل«برات متضمن ظهرنويسي فاقد نام انتقال گيرنده يا  :345ماده 

  .اقباض قابل انتقال به غير است
در اين صورت ظهرنويسي مجدد . تواند ظهرنويسي مجدد را منع كند مي ظهرنويس برات :346ماده 

  .است  342شود و مشمول حكم مقرر در مادة  مي انتقال عادي محسوب 
تاريخ مقدمي ذكر شود، عالوه بر جبران خسارات وارد شده  هرگاه در ظهرنويسي عامداً :347ماده 

اي نقدي معادل يك چهارم مبلغ برات محكوم هاي ما قبل خود و دارنده برات، به جز به ظهرنويس
  .خواهد شد
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چنانچه ظهرنويسي توام با شرط باشد، ظهرنويسي معتبر است و هيچ يك از مسئولين  :348ماده 
ليكن چنين شرطي . تواند با استناد به شرط مزبور از ايفاي مسئوليت خويش خودداري كند سند نمي

  .براي محاكم قابل استماع است
  .جزئي از مبلغ برات باطل است ظهرنويسي 

ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اين كه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد  :349ماده 
كرده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نمي شود ولي وكيل حسب مورد حق اعتراض عدم 

  .مه عدم پرداخت خواهد داشتقبول و يا اعتراض عدم پرداخت را از طريق واخواست نامه يا گواهينا
منتفي ) موكل(با فوت يا حجر ظهرنويس  349وكالت در وصول برات به شرح ماده  :350ماده 
  .شود نمي

ها در مقابل دارندة برات مسئوليت  دهنده، كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس برات :351ماده 
  .تضامني دارند

تواند پس از اعتراض عدم پرداخت به هر كدام از  ن ميدر صورت عدم پرداخت مبلغ برات، دارندة آ
همين حق را هر يك از . آنها كه بخواهد منفردًا يا به چند نفر به انفراد يا اجتماع رجوع كند

  .هاي ماقبل خود دارد دهنده و ظهرنويس ها نسبت به برات ظهرنويس
وع به ساير مسئوالن برات اقامه دعوا بر يك يا چند نفر از مسئوالن برات موجب اسقاط حق رج

  .كننده دعوا ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند اقامه. نيست
،  جز در موارد ايرادات مرتبط با شرايط شكلي، بطالن صدور و يا 351در اجراي ماده  :352ماده 

اعتماد به صحت  نقل و انتقاالت متوالي سند، موجب سلب عنوان دارنده از شخصي كه برات را با
  .شود وضع ظاهر آن تحصيل نموده است، نمي

ضمن ظهرنويسي،  351ظهرنويس مي تواند با تصريح به عدم مسئوليت مقرره در ماده  :353ماده 
  .خود را از اين قيد معاف دارد

 تواند ارقام زير را نيز از مسئوالن دارندة برات، عالوه بر مبلغ پرداخت نشده برات، مي :354ماده 
  .برات مطالبه كند

نامه عدم پرداخت يا گواهينامة عدم پرداخت تا  خسارت تأخير تأديه از تاريخ واخواست -١
 .روز پرداخت نسبت به مبلغ پرداخت نشده

الوكاله و هزينة دادرسي و هزينه  نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و حق هزينة واخواست -٢
 .اجراي ثبت



  

 

فروشي كه هر سال توسط بانك  ي شاخص قيمت خردهخسارت تأخير تأديه بر مبنا :تبصره
به هرحال خسارت تأخير تأديه . گردد شود، تعيين مي مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي

  .درصد در سال كمتر باشد 6نبايد از 
تواند پرداخت مبلغ آن را به تسليم برات،  هر يك از مسئوالن پرداخت برات، مي :355ماده 

گواهينامه عدم پرداخت و حسب مورد صورتحساب خسارت تأخير تأديه و مخارج  نامه يا واخواست
  .قانوني كه بايد بپردازد، موكول كند

درصورتي كه حكم ورشكستگي چند نفر از مسئوالن برات صادر شود، دارندة برات  :356ماده 
لغ برات، خسارت مب(يا تمامي آنها براي وصول تمام طلب خود  تواند در هيأت طلبكاران هر يك  مي

تواند براي  يك از ورشكستگان نمي  مدير تصفيه هيچ. داخل شود) تأخير تأديه و مخارج قانوني
شود به مدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع كند، مگر اين كه  مبلغي كه به دارندة برات پرداخت مي

بيشتر از ميزان  يابد، مجموع مبالغي كه از دارايي تمام ورشكستگان به دارندة برات تخصيص مي
اند،  مازاد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام پرداخته  طلب او باشد كه در اين صورت،

  .ها حق رجوع دارند شود كه به ساير ورشكسته محسوب مي جزء دارايي ورشكستگاني
  .در هر حال، دارندة برات نبايد مبلغي بيش از مبلغ سند دريافت كند: 1تبصره
كه براي پرداخت يك دين مسئوليت  چند نفري مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر  :2هتبصر

  .شود دارند رعايت مي تضامني 
 با اين حال در مواردي كه . آيد پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل مي :357ماده 

و همچنين در صورت  شده عذر و پرداخت آن به دليل موانع قانوني مت پول خارجي است رات به ب
معادل ارزش روز سررسيد و اگر برات با تأخير پرداخت  ممكن است توافق طرفين، مبلغ برات 

شود، معادل ارزش روز سررسيد يا روز پرداخت، به انتخاب دارندة برات، به ريال پرداخت  مي
  .شود
  .برات اجبار كرد توان به دريافت پيش از موعد مبلغ دارندة برات را نمي :358ماده 
شخصي كه وجه برات را قبل از موعد . برات به وعده بايد روز آخر وعده پرداخت شود :359ماده 

  .كند در مقابل اشخاصي كه نسبت به مبلغ برات حقي دارند مسئول است پرداخت مي
ريخ صدور روز مطالبه، و در براتي كه به وعده از تا  در براتي كه به وعده از رؤيت است، :360ماده

  .شود است، روز صدور محاسبه نمي
در براتي كه وعده آن يك يا چند ماه پس از صدور يا رؤيت تعيين شده است، هر ماه سي  :361ماده 

  .شود روز محاسبه مي
اگر دارندة برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد، حق مراجعه به  :362ماده 

  .ندارد اند،  نداده  رضايت اي كه به مهلت  دهنده براتهاي قبل از خود و  ظهرنويس
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 نزد به حكم قانون  پرداخت مبلغ برات در وعده سبب برائت است، مگر اين كه مبلغ برات  :363ماده 
كننده توقيف شده باشد در اين صورت نبايد وجه آن را بپردازد و در صورت پرداخت  پرداخت

  .مسئول خواهد بود
ها بري  يي از مبلغ برات پرداخت شود به همان اندازه صادركننده و ظهرنويساگر جز :364ماده 
در صورت . تواند به مسئوالن سند رجوع كند شوند و دارنده فقط نسبت به بقيه وجه برات مي مي

تواند پرداخت را موكول به درج آن در پشت برات با  پرداخت جزيي از مبلغ برات پرداخت كننده مي
  .امضا دريافت كننده، ارائه رسيد، تصوير مصدق پشت و روي برات كندامضا يا مهر و 

پرداخت مبلغ برات ممكن است به موجب نسخه دوم، سوم و چهارم و به بعد، به عمل  :365ماده 
شود ذكر شود كه پس  اي كه برات بر اساس آن پرداخت مي آيد، مشروط بر اين كه در روي نسخه

  .هاي ديگر از اعتبار ساقط هستند اين نسخه، نسخهاز پرداخت مبلغ برات به موجب 
اي بپردازد كه قبولي در روي آن نوشته نشده  شخصي كه مبلغ برات را براساس نسخه :366ماده 

 است، در مقابل شخصي كه نسخه قبول شده برات را در اختيار دارد، مسئول پرداخت مبلغ آن 
  .است

براتي كه در چند نسخه صادر شده و هنوز قبول  اي از  در صورت مفقود شدن نسخه :367ماده 
هاي دوم يا سوم يا چهارم و   تواند قبولي و وصول آن را براساس نسخه نشده است، دارندة آن مي

  .بعد از آن تقاضا كند
 اگر نسخه متضمن قبولي، مفقود شده باشد، ذينفع مي تواند با مراجعه به دادگاه تجارتي،  :368ماده 

  .قبولي و دادن تضمين مناسب، وجه برات را مطالبه كنداثبات اخذ با 
در صورت مفقودشدن براتي كه فقط در يك نسخه صادر شده است، اعم از اين كه قبولي  :369ماده 

بيني شده،  پيش 370تواند به ترتيبي كه در ماده  در روي آن نوشته شده يا نشده  باشد، ذينفع آن مي
جايگزين برات ممكن نشود و براتگير    چنانچه تحصيل نسخه. دنسخه جايگزين برات را تحصيل كن

تواند با اثبات مالكيت خويش نسبت  يا صادركننده نيز به پرداخت مبلغ برات رضايت ندهند، ذينفع مي
و اعالم ) در صورتي كه ذينفع مدعي اخذ قبولي برات مفقود شده باشد(به برات و اثبات اخذ قبولي 

و دادن تضمين مناسب به مدت سه سال به تشخيص دادگاه تجارتي، حسب  عدم انتقال آن به غير
مورد الزام قبول كننده  يا صادركننده  يا ساير مسئوالن برات را به پرداخت مبلغ برات بطور 

  .تضامني تقاضا كند



  

 

ايداع مبلغ برات  كننده  يا صادركننده حسب مورد ملزم به  چنانچه دادن تضمين ممكن نباشد، قبول
  .هستند در صندوق دادگستري 

  .دادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت مبلغ برات، حكم به ابطال سند مفقود نيز خواهد داد
پيش از خود،  صاحب برات مفقود، براي تحصيل نسخه جايگزين بايد به ظهرنويس  :370ماده 

  .رجوع كند
و او د هبد س ماقبل خود را ظهرنويس مزبور ملزم است به صاحب برات، اختيار مراجعه به ظهرنوي 

را راهنمايي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع به ظهر نويس  ما قبل خود بدهد تا به 
  . است برات دهنده برسد ـ مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود 

ه بر ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار، مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است ك
  .صاحب برات مفقود وارد شده است

توانند بدون رضايت دارندة برات، براي پرداخت مبلغ آن مهلتي  هاي تجارتي نمي دادگاه :371ماده 
  .بدهند
مالك برات مفقود براي حفظ حقوق خود مكلف است بالفاصله مراتب را با ارسال  :372ماده 

بايد  365الوه بر مشخصات مذكور در ماده اظهارنامه ع. اظهارنامه به صادركننده اطالع دهد
  متضمن بيان نحوه تحصيل سند و چگونگي فقدان آن باشد 

مسئولين برات ملزم به ارايه اطالعات و مداركي هستند كه در خصوص مالكيت مدعي  :373ماده 
  .مي شوند ضامن خسارت وارده  وگرنه . فقدان سند در اختيار دارند

  .ارت تأديه دارندة برات مفقود زمان ارائه تضمين به صادركننده استمبدأ محاسبه خس :374ماده 
ها  ها يا يكي از ضامن دهنده، يكي از ظهرنويس تواند از طرف برات هر شخص ثالثي مي :375ماده 

نامه  دخالت شخص ثالث و پرداخت مبلغ بايد در واخواست. مبلغ برات اعتراض شده را پرداخت كند
   ..عدم پرداخت ذكر شود

پرداخت توسط شخص ثالث بايد شامل تمام مبلغي باشد كه مديون اصلي مكلف به  :376ماده 
. نامه عدم پرداخت صورت گيرد اين پرداخت بايد تا پايان مهلت مقرر در واخواست. پرداخت آن است

  .نامه عدم تأديه بايد به شخص ثالث مسترد شود در صورت پرداخت، اصل برات و واخواست
كند، حق رجوع خود را  اي كه پرداخت مبلغ برات توسط شخص ثالث را رد مي دارنده :377ماده 

  .دهد شوند از دست مي مي  نسبت به مسئوالني كه با اين پرداخت بري
كند بايد ذكر كند پرداخت از طرف كدام يك از  شخص ثالثي كه مبلغ برات را پرداخت مي :378ماده 

  .شود دهنده فرض مي ورت عدم ذكر، پرداخت از طرف براتدر ص. گيرد مسئوالن برات انجام مي
با . شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارندة برات است :379ماده 

  .ظهرنويسي كند دوباره  تواند برات را  كننده نمي اين حال، پرداخت
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ها و  داخت كند، تمام ظهرنويسدهنده پر اگر مبلغ برات را شخص ثالث از طرف برات :380ماده 
، باشد ها  ها يا ضامن شوند و اگر پرداخت مبلغ از طرف يكي از ظهرنويس مي  ها بري ضامن

  .مي شوند   هاي بعد از او و ضامنان آنها بري ظهرنويس
براي پرداخت مبلغ برات از سوي يكي از مسئوالن برات اعالم  به اتفاق اگر چند شخص  :381ماده 

شود كه پرداخت مبلغ از سوي او تعداد بيشتري از  نند، پيشنهاد شخصي پذيرفته ميآمادگي ك
اگر خود براتگير پس از اعتراض، براي پرداخت مبلغ برات حاضرشود، بر . كند مي  مسئوالن را بري
هر شخصي كه با آگاهي از موضوع، خالف اين قاعده عمل كند، حق . ترجيح دارد هر شخص ثالثي

  .دهد مي از دست  يافتند برائت مي نسبت به آنهايي كه رجوع خود را 
  .ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ برات ضمانت شود :382ماده 
به هرحال . ضامن فقط با شخصي كه از او ضمانت كرده است مسئوليت تضامني دارد :383ماده 

واند به هريك منفرداً يا مجتمعاً ت دارنده برات مي. مسئوليت ضامن از مضمون عنه بيشتر نخواهد بود
  .مراجعه كند

ضمانت با درج نام، نشاني و امضا يا مهر و امضاي توام با درج عبارتي  حاكي از  :384ماده 
با وجود اين،  صرف درج نام، نشاني و امضا يا مهر . شود ضمانت و تعيين مضمون عنه محقق مي

  .شود يو امضاي روي برات، ضمانت از صادركننده محسوب م
شود، مگر اينكه  صرف درج نام و امضا يا مهر و امضا پشت برات به عنوان ضمانت تلقي نمي 

  .خالف آن ثابت شود
ضامن در صورت پرداخت مبلغ برات، از كلية حقوق ناشي از برات در مقابل مضمون  :385ماده 

  . است برابر او مسئوليت دارند، برخوردار  عنه و نيز اشخاصي كه در 
مسئوليت ضامن، جز در خصوص ايرادات مرتبط با ظاهر سند و مرور زمان همواره  :386ه ماد

  .اعتبار دارد
كه مبلغ آنها بايد در ايران عندالمطالبه يا به وعده از رويت پرداخت  هايي نسبت به برات :387ماده 

ت مكلف است قبولي شود، اعم از اينكه برات در ايران يا در كشور ديگر صادر شده باشد، دارندة برا
ها  يا پرداخت آن را ظرف يك سال از تاريخ صدور برات مطالبه كند، و گرنه حق رجوع به ظهرنويس

  .ندارد ، است كه مبلغ برات  را به براتگير پرداخته  اي  دهنده و همچنين به برات
براي تقاضاي  اگر در برات، اعم از اينكه در ايران يا در كشور ديگر صادر شده باشد، :388ماده 



  

 

قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد، دارندة برات بايد در همان مدت، قبولي برات را تقاضا 
اي  كه مبلغ برات را به براتگير پرداخته  دهنده ها و همچنين برات كند، وگرنه حق رجوع به ظهرنويس

  .است ندارد
ن كرده باشد، دارندة برات بايد در همان اگر ظهرنويس براي تقاضاي قبولي مدتي معي  :389ماده 

تواند از مقررات راجع به برات  مدت  تقاضاي قبولي كند، و گر نه در مقابل آن ظهرنويس نمي
  .استفاده كند

هر گاه دارندة برات عندالمطالبه يا به وعده از رويت كه در ايران صادر شده است و بايد  :390ماده 
ر مواعد مقرر در مواد قبل، قبولي يا پرداخت مبلغ برات را تقاضا در يك كشور ديگر پرداخت شود، د

نكرده باشد، مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد، مگر اينكه بين دارندة برات و 
  .ها به نحو ديگري توافق شده باشد دهنده و ظهرنويس برات
  .دارندة برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند :391ماده 

اعتراض به امتناع از پرداخت مبلغ برات بايد ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله  :392ماده 
  .واخواست نامه عدم پرداخت،  معين شود

در مواردي كه بانك براتگير به عنوان محل پرداخت مبلغ برات تعيين شده است گواهينامه : تبصره
ضاي دارندة از سوي بانك براتگير صادر عدم پرداخت كه ظرف ده روز از تاريخ وعده به تقا

  .شود شود، جايگزين واخواست نامه عدم پرداخت محسوب مي مي
اگر روز دهم تعطيل باشد، واخواست نامه بايد  در اولين روز غير تعطيل بعد از آن  :393ماده 

ايد در صورتي كه محل پرداخت برات بانك باشد صدور گواهينامه عدم پرداخت نيز ب. ارسال شود
  .روز بعد از تعطيل تقاضا شود

در صورت فوت يا ورشكستگي براتگير، دارندة برات از اعتراض عدم قبولي يا نكول يا  :394ماده 
كننده برات قبل از وعده ورشكست  همين حكم در موردي نيز كه قبول. است اعتراض پرداخت معاف 
  .شود، جاري خواهد بود

بيني كه رفع  ود ممنوعيت قانوني يا بروز حوادث غير قابل پيشدر صورتي كه به دليل وج :395ماده 
آن از حيطه  اختيار دارندة خارج است، ارايه برات براي قبولي يا پرداخت يا اعتراض عدم پرداخت 
ميسر نشود، مهلت مذكور در مواد قبل به ميزان مدت زمان ممنوعيت قانوني يا حوادث غير قابل 

دارندة مكلف است بالفاصله پس از رفع موانع يا پايان حوادث مزبور . يابد بيني افزايش مي پيش
   .نسبت به ارائه برات براي قبولي يا پرداخت و در صورت لزوم اعتراض عدم پرداخت اقدام كند

دارندة مكلف است در اولين فرصت ممكن،  وجود ممنوعيت  395در خصوص ماده  :396ماده 
بيني را به طريق مضبوطي به ظهرنويس ماقبل خود اطالع دهد  شقانوني يا بروز حوادث غير قابل پي

  .دهنده را نخواهد داشت و گر نه حق مراجعه به ظهرنويسان ماقبل خود و برات
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در مورد براتي كه به علت عدم پرداخت اعتراض شده است، دارندة برات بايد ظرف ده  :397ماده 
ات را به طريق مضبوطي به كسي كه برات را به روز از تاريخ اعتراض، مراتب عدم پرداخت مبلغ بر

ها نسبت به ظهرنويس ماقبل خود  همين تكليف را هر يك از ظهرنويس. او واگذار كرده اطالع دهد
  .دارد

ها، مسئول خساراتي خواهد بود كه در نتيجه  در غير اين صورت دارنده برات و هريك از ظهرنويس
  .ده استعدم اطالع به ظهرنويس قبلي خود وارد ش

اگر دارندة براتي كه بايد در ايران پرداخت شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده  :398ماده 
براي او مقرر داشته است استفاده كند، بايد ظرف شش ماه از تاريخ  351بخواهد از حقي كه ماده 
شود ، يك سال هايي كه بايد در كشور ديگر پرداخت  اين مدت براي برات. اعتراض  اقامه دعوا كند

  .خواهد بود
دعوا بايد   .است ”  بدون اعتراض“متضمن شرط  409هايي كه مطابق ماده  در مورد برات :تبصره

  .اقامه شود به ترتيب ظرف شش ماه ويك سال از تاريخ عدم پرداخت 
براي او مقرر داشته است،  351ها كه بخواهد از حقي كه ماده  هر يك از ظهرنويس :399ماده 
هاي اقامه  اقامه دعوا كند و نسبت به او مهلت 398هاي مذكور در ماده  اده كند، بايد در مهلتاستف

 شود و اگر مبلغ برات را بدون اينكه  دعوا از فرداي روز ابالغ اخطاريه دادگاه تجارتي محاسبه مي
  .خواهد شد ها از فرداي روز پرداخت محاسبه او اقامه دعوا شود، پرداخت كرده باشد، اين مهلت بر

، دعواي دارندة برات عليه  399و  398هاي مذكور در مواد  پس از انقضاي مهلت :400ماده 
ها عليه يد سابق خود براي استفاده از حقوق  ها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويس ظهرنويس

  .شود نمي در دادگاه تجارتي پذيرفته  353ماده 
هاي برات  دعواي دارندة و ظهرنويس ،  399و  398ر مواد پس از انقضاي مواعد مذكور د :401ماده 

دهنده ثابت كند در سر وعده مبلغ  شود مشروط بر اين كه برات عليه برات دهنده نيز پذيرفته نمي
در اين صورت دارندة برات فقط حق مراجعه به براتگير را . برات را به براتگير پرداخت كرده است

  .خواهد داشت
دهنده   از انقضاي موعدي كه براي اعتراض يا براي اقامه دعوا مقرر است، برات اگر پس :402ماده 

ها از طريق تهاتر يا عنوان ديگر مبلغي را كه به منظور پرداخت برات به  يا هر يك از ظهرنويس
براتگير رسانيده بود مسترد كند، دارندة برات  حق خواهد داشت عليه دريافت كننده وجه اقامه دعوا 

  .كند



  

 

پس از اقامة دعوا، دادگاه تجارتي مكلف است صرف تقاضاي دارندة براتي كه به علت  :403ماده 
 405عدم پرداخت اعتراض شده يا دارندة براتي كه پرداخت نشده ولي در مورد آن مطابق ماده 

اعتراض عدم پرداخت ضرورت نداشته است، دستور توقيف معادل مبلغ برات را از اموال خوانده به 
  .نوان تامين خواسته صادر كندع

 :404ماده 

  :آيد اعتراض در موارد زير به عمل مي -1
  امتناع از قبول يا نكول  -2
 عدم پرداخت مبلغ برات  -3
اعتراض عدم قبول يا نكول از طريق واخواست نامه و اعتراض عدم پرداخت توسط  -4

  .شود يا گواهينامه عدم پرداخت حسب مورد صادر مي واخواست نامه
واخواست نامه توسط دادگاههاي تجارتي طبق مقررات به محل اقامت براتگير ، اشخاصي  :405ماده 

شود و  اند  يا شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است ابالغ مي كه براي پرداخت برات معين شده
، ضامن )ها( نويس گير، ظهر دهنده ، برات بايد منضم به رونوشت كامل برات شامل مشخصات برات

  .يا تصوير پشت و روي برات و متضمن تقاضاي پرداخت مبلغ برات باشد)  ها(
چنانچه بانك محل پرداخت برات باشد، بانك مكلف است در صورت عدم پرداخت،  :406ماده 

  :اي با محتويات زير صادر كرده  به دارندة برات تسليم كند گواهينامه
  مشخصات كامل برات؛ -1
 دهنده؛ هويت و نشاني كامل برات -2
 ؛)صاحب حساب(ت و نشاني كامل براتگير هوي -3
 ميزان موجودي حساب در صورت عدم كفايت  و يا تصريح به كفايت موجودي؛ -4
 تاريخ ارايه برات به بانك؛ -5
گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضا يا مهر و امضاي براتگير با نمونه امضا يا مهر و  -6

 امضاي موجود در بانك؛
 ل دارندة برات؛نام و نام خانوادگي و نشاني كام -7
 علت يا علل عدم پرداخت؛ -8

در صورتي كه موجودي حساب براتگير نزد بانك كمتر از مبلغ برات باشد، بانك مكلف   :تبصره
است به تقاضاي دارندة برات مبلغ موجود در حساب را در قبال اخذ رسيد در پشت برات پرداخت 

گواهينامة بانك در اين . خت شده صادركنندكند و گواهينامة عدم پرداخت را با تصريح به مبلغ پردا
  .مورد براي دارندة برات جانشين اصل برات خواهد بود

بانك، ضامن خسارات ناشي از خودداري از صدور گواهينامه عدم پرداخت و يا صدور  :407ماده 
   .نادرست و ناقص آن است



 

 ٩٨

براي صاحب حساب  بانك مكلف است نسخه ثاني گواهينامه عدم پرداخت را فوراً :408ماده 
   .ارسال كند) براتگير(

 يا هر» بدون اعتراض«توانند با قيد شرط  ضامن مي و   ها دهنده و ظهرنويس برات :409ماده 
شود، دارندة را از  اعتراض  اصطالح معادل ديگري كه در برات نوشته، امضا يا مهر و امضا مي

اين شرط دارندة را از . رجوع، معاف كنند عدم قبول يا نكول يا عدم پرداخت به منظور اعمال حق
كند ولي اثبات عدم رعايت اين مهلت به عهدة شخصي  وظيفه اراية برات ظرف مهلت مقرر معاف نمي

  .كند است كه در مقابل دارندة به اين ايراد استناد مي
. ودش اگر اين شرط توسط برات دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه كليه مسئوالن برات مي

ها يا ضامن درج شده باشد، آثار آن فقط در  در صورتي كه اين شرط توسط يكي از ظهرنويس
  .است يا ضامن مجري   مورد همان ظهرنويس

دهنده، دارندة برات اعتراض به عمل آورد، بايد  اگر عليرغم درج شرط  در برات به وسيلة برات
يا ضامن قيد   ن شرط از جانب ظهرنويسدر صورتي كه اي. هاي مربوط را نيز متحمل شود هزينه

مفاد اين . شود مخارج اعتراض ـ اگر انجام شده باشد ـ از تمام مسئوالن برات قابل مطالبه است
  .شود ماده در صورتي كه محل پرداخت برات بانك براتگير باشد اعمال نمي

 كشورتابع قوانين در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات  :410ماده 
  .صدور است

نيز كه در ) تعهدات ناشي از ظهرنويسي ضمانت قبولي و غيره( در هر قسمت از ساير تعهدات براتي 
است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده  كشوريتابع قوانين  است، به وجود آمده از كشور خارج
كساني  جمع باشد، ابق قانون ايران مطيا تعهدات براتي اگر شرايط اساسي برات  با وجود اين، است 

ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي را اند حق استناد به اين  كه در ايران تعهداتي كرده
  .مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانين خارجي نيست

آن در اعتراض و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشي از برات و استفاده از  :411ماده 
  .محل اقدام است كشورتابع قوانين  ،بايد به عمل آيداز كشور  خارج

  
  
  

  اسناد تجارتي الكترونيكي: فصل چهارم

اوراق  اسناد تجارتي الكترونيكي شامل برات، سفته، چك، قبض رسمي انبار، سهام،  :412ماده 
انون به صورت مشاركت و ساير اسنادي تجاري است كه با رعايت شرايط تعيين شده در ق

  .شوند الكترونيكي اعالم و مبادله مي



 

 ١٠٠

سند تجارتي الكترونيكي به دو  روش سند جايگزين يا سند اصيل الكترونيكي به وجود  :413ماده 
  .آيد مي

يا تصوير آن ) كاغذي(سند جايگزين، خارج نويسي شده الكترونيكي اصل سند تجارتي  :414ماده 
  .دازش و انتقال باشد سند جايگزين بايد شرايط زير را دارا باشدبه نحوي است كه اطالعات قابل پر

  .تصوير يا مندرجات رو و پشت اصل سند -1
 .برخورداري از ساختار مناسب مبتني بر امنيت روز براي اتوماسيون -2
 .ثبت تركيب امنيتي به كار رفته در سند -3
 .آوري بكار رفته رعايت ضوابط فني و ايمني فن -4

قانون تجارت  80، بايد به تاييد مركز موضوع ماده 4يمني مذكور در بند ضوابط فني و ا :تبصره
  .مجلس شوراي اسالمي برسد يا توسط آن مركز ابالغ شود 17/10/1382الكترونيكي مصوب 

نباشد به عنوان سند  414در صورتي كه سندي متضمن يكي از شرايط مقرر در ماده  :415ماده 
  شود جايگزين الكترونيكي تلقي نمي

هاي امضاي  اسناد اصيل الكترونيكي، بدون بديل كاغذي و با استفاده از فناوري :416ماده 
مجلس  17/10/1382الكترونيكي مطمئن، به نحو مذكور در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 

  آيند شوراي اسالمي به وجود مي
در صورت وجود  سند جايگزين الكترونيكي از هر حيث در حكم اصل آن سند است و :417ماده 

  .مغايرت بين سند جايگزين و اصل سند تجاري، اصل سند مالك است
الكترونيكي اسناد تجارتي، بايد شرايط مقرر در مورد صورت آن اسناد در  در تنظيم شكل :418ماده 

  .قوانين ذيربط رعايت شوند
ناد تجاري شكل واخواست يا گواهي عدم پرداخت، نحوة ابالغ و طرز نگهداري اس :419ماده 

اي است كه توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت دادگستري  نامه الكترونيكي به موجب آيين
  .رسد شود و به تصويب هيات وزيران مي تهيه مي

  توان ادعاي جعل نمود نسبت به سند الكترونيكي مي :420ماده 
سناد جايگزين با سند مدعي جعل اسناد تجاري الكترونيكي يا مدعي وجود مغايرت ا :421ماده 

هاي مخصوصي كه متضمن علت مغايرت، ايجاد ضرر و  تواند حسب مورد با تكميل فرم كاغذي، مي
سند جايگزين و يا جعل اسناد تجاري الكترونيكي است، حقوق خود را ) كاغذي(ضرورت اعاده اصل 

توسط وزارت اي است كه  نامه نحوه آن به موجب آيين. نسبت به اسناد مذكور محفوظ بدارد
  .بازرگاني با همكاري وزارت دادگستري و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد

جاعل سند تجارتي الكترونيكي عالوه بر جبران خسارت وارده ، به مجازات حبس از يك  :422ماده 
  .شود تا سه سال و مجازات نقدي معادل دو برابر وجه سند تجاري الكترونيكي محكوم مي



  

 

هركس سند تجاري الكترونيكي مجعول را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار  : 1تبصره 
دهد، عالوه بر جبران خسارات وارده به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي معادل 

  .شود وجه سند محكوم مي
ف، به هر دو مجازات متخل  در صورتي كه جعل سند و استفاده از آن توسط يك شخص انجام شود،

  .محكوم خواهد شد
  .مجازات شروع به جعل اسناد تجاري الكترونيكي، حداقل مجازات در اين ماده خواهد بود :2تبصره 
در صورت ارتكاب جرايم مندرج در اين ماده توسط اشخاص حقوقي مجازاتهاي : 3تبصره 

شخص حقوقي متضامنا با شود و  بيني شده در مورد اشخاص حقيقي مرتكب جرم اعمال مي پيش
  .اشخاص حقيقي مسئول جبران خسارات وارده به ذينفع خواهد بود

مرجع ايجاد كننده سند جايگزين مكلف است در صورت تقاضاي آخرين ذينفعي كه سند  :423ماده 
جايگزين به او منتقل شده است پس از احراز هويت او، در حدود متعارف اصل سند را بطور كامل و 

  .عمليات مربوط به سند به وي مسترد كند به همراه
مرجع ايجادكننده سند جايگزين، مسئول و متعهد جبران خسارت ناشي از عمليات وي در  :424ماده 

  .باشد زمينه اسناد تجاري الكترونيكي در مقابل اشخاص ذينفع مي
ون نياز به وزارت بازرگاني مكلف است درمواردي كه اجراي مقررات اين بخش از قان :425ماده 

  .نامه مذكور را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند نامه وجود دارد، آيين تدوين آيين
هاي آن كه خاص اسناد تجاري  نامه به جز مقرراتي كه به موجب اين قانون و آيين :426ماده 

 الكترونيكي  است، مقررات سند تجاري كاغذي، در خصوص سند تجاري الكترونيكي ذيربط حاكم
  .خواهد بود

  
  



 

 ١٠٢

 
  : باب ششم 

  هاي تجارتي اشخاص حقوقي و شركت
  

  اشخاص حقوقي: فصل اول

  .باشند هاي تجاري مذكور در اين قانون داراي شخصيت حقوقي مي شركت :427ماده 
بايد به  گردند،  تشكيل مي كليه اشخاص حقوقي به جز آنها كه به موجب قانون خاص  :428ماده 

تشكيل آنها پيش از ثبت و آگهي مطابق مقررات مربوطه در روزنامه رسمي  د به ثبت برسند و استنا
  .در مقابل اشخاص ثالث پذيرفته نيست

گردند جز در  تأسيس، اداره و انحالل اشخاص حقوقي كه با اهداف غيرتجاري تشكيل مي :429ماده 
  .باشد مي نامه مصوب هيات وزيران مواردي كه تابع قوانين خاص هستند، مطابق آيين

  .تشكيل و ثبت شخص حقوقي كه هدف آن مخالف با قانون باشد ممنوع است :430ماده 
اين قانون و  428تشكيل و ثبت مؤسسات غيرتجاري با موضوعات تجاري مقرر در ماده  :431ماده 

در صورت مبادرت مؤسسه غيرتجاري . اينگونه مؤسسات به امور تجاري ممنوع است نيز اشتغال 
درصد ارزش معامله محكوم خواهد  70تا  50يت تجاري حسب مورد، به مجازات نقدي از به فعال

  .شد
اشخاص حقوقي داراي كليه حقوق و تكاليفي هستند كه قانون براي اشخاص حقيقي قائل  :432ماده 

  .تواند داراي آنها باشد اش مي است مگر حقوق و تكاليفي كه تنها انسان، بنا به طبيعت
مركز اصلي، محلي است كه امور . باشد قامتگاه اشخاص حقوقي مركز اصلي آنها ميا  :433ماده 

گيرد و بايد در اساسنامه قيد گردد، مگر در مورد  مربوط به اداره شخص حقوقي در آنجا  انجام مي
  .اقامتگاه قراردادي كه صرفاً نسبت به طرفين قرارداد معتبر است

   را دارند كه اقامتگاه آنها در آنجاستاشخاص حقوقي تابعيت كشوري  :434ماده 
  .توانند اقامتگاه خود را در خارج از كشور قرار دهند اشخاص حقوقي ايراني نمي :435ماده 
اقامتگاه اشخاص حقوقي غيرايراني كه مطابق مقررات مربوطه مبادرت به ثبت شعبه يا   :436ماده 

م اين ماده مانع از حق مراجعه اشخاص ثالث حك. باشد نمايند، محل شعبه مي نمايندگي در ايران مي
  .باشد به مركز اصلي شخص حقوقي نمي

  .تواند تابعيت آن را تغيير دهد هيچ يك از اركان شخص حقوقي ايراني نمي :437ماده 



  

 

  

  هاي تجارتي شركت: فصل دوم

  :باشند چهار نوع مي هاي تجاري بر  شركت :438ماده 
  )عام و خاص(شركت سهامي .1
  مسئوليت محدودشركت با  .2
 شركت تضامني .3
 .شركت تعاوني .4

صرفنظر از موضوع فعاليت آنها، تجاري  438هاي تجاري مذكور در ماده   شركت :439ماده 
  .باشند محسوب شده و مشمول اين قانون و قواعد حاكم بر حقوق تجارت مي

  كليات: مبحث اول •
سراسري  ) اغذي يا الكترونيكيك(روزنامه كثيراالنتشار » روزنامه شركت«منظور از  :440ماده 

  .شود هايي كه به موجب قانون يا اساسنامه نشر آنها ضروري است، در آن منتشر مي است كه آگهي
هنگام تأسيس شركت، تعيين روزنامه شركت حسب مورد توسط مؤسسين يا مجمع عمومي 

عيين روزنامه پس از تشكيل شركت و نيز در دورة تصفيه، تغيير و يا ت. شود مي مؤسس انجام 
  .حسب مورد با مجمع عمومي عادي يا شركاء  شركت  است

در كليه موارد ، دعوت از صاحبان سهام يا شركاء بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه   :441ماده 
معذلك، رعايت مقررات مربوط به نشر آگهي و تشريفات دعوت در زماني كه . شركت به عمل آيد

  .اء حاضر باشند، الزامي نيستكليه صاحبان سهام يا شرك
هر علت، هيات مديره  و استمرار بيش از يك ماه آن به  در صورت  توقف انتشار روزنامه شركت  

روز  از مجمع  20ها موظفند ظرف  هاي داراي هيات مديره، و مدير عامل در ساير شركت در شركت
از طريق آگهي در دو  جايگزين يا شركاء جهت تعيين روزنامه  العاده  عمومي عادي به طور فوق

در صورت خودداري هيات مديره يا مدير عامل از . روزنامه كثيراالنتشار دعوت به عمل آورند
به طريق مزبور خواهد  روز مبادرت به دعوت  20انجام تكليف فوق، بازرس شركت ظرف مدت 

ز مجمع مزبور را ها دعوت ا تواند از مرجع ثبت شركت در غير اين صورت هر ذينفع مي. نمود
روز از تاريخ درخواست به هزينه ذينفع  20ها مكلف است ظرف مدت  ثبت شركت. درخواست نمايد







 

 

   .مجمع مذكور را دعوت نمايد
در اين قانون، كساني هستند كه به موجب تصميم مؤسسين، يا مجمع » مديران«منظور از  :442ماده 

نفره حسب مورد به عنوان عضو هيات مديره، عمومي يا شركاء و يا صاحب سرمايه در شركت يك
هاي در حال تصفيه نيز از نظر  مدير يا مديران تصفيه شركت. اند مدير و يا مدير عامل انتخاب شده
  .شوند مقررات اين قانون مدير تلقي مي

عنوان مزبور شامل شخصي كه از سوي هيات مديره يا مديران به عنوان مديرعامل :   1تبصره 
  .اند، نيز خواهد شد دهبرگزيده ش

موضوع اين ماده شامل شخص حقيقي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيات  : 2تبصره 
  .مديره يا مدير معرفي شده باشد نيز خواهد شد

  .باشد منظور از سرمايه شركت در اين قانون، سرمايه ثبت شده مي :443ماده 
وضعيت مالي، نتايج عمليات، جريانهاي نقدي و عبارتست از گزارش » هاي مالي صورت« :444ماده 

  .شود ساير اطالعات مالي كه بر مبناي استانداردهاي حسابداري تهيه و ارائه مي
شركت مادام كه به ثبت نرسيده فاقد  شخصيت حقوقي است  و انجام هر گونه عمل   :445ماده 

و نيز در صورتي  كه  در غير اينصورت. باشد حقوقي جز در راستاي تشكيل شركت مجاز نمي
اشخاصي به نام شركت تجاري و در شكلي به جز اشكال پذيرفته شده در اين قانون به فعاليت 

  .بپردازند، در مقابل اشخاص ثالث، داراي مسئوليت نامحدود و تضامني خواهند بود
ائه ها ار هركس به منظور تاسيس شركت به عمد مدارك خالف واقع به مرجع ثبت شركت :446ماده 

  .كند، عالوه بر جبران خسارت وارده به مبلغ پنجاه ميليون تا يكصدميليون ريال محكوم خواهد شد
نماينده يا نمايندگان انتخابي از سوي مجمع مؤسس يا مؤسسين، مكلف به تسليم مدارك  :447ماده 

روز پس از تنظيم صورتجلسه نهايي مجمع عمومي مؤسس در  15ها ظرف  به مرجع ثبت شركت
همچنين رفع . باشند ها مي مورد شركت سهامي عام و صورتجلسه مؤسسين در مورد ساير شركت

نقص يا ايرادات وارد به مدارك ياد شده كه مطابق مقررات اين قانون و ساير قوانين براي ثبت 
  .باشد شركت تجاري بر حسب نوع آن بر عهده نماينده يا نمايندگان مزبور مي

عدم ثبت شركت ناشي از قصور يا تقصير نماينده يا نمايندگان ياد شده به هرحال در صورتي كه 
. باشند نويسان مي باشد، آنان متضامناً ملزم به جبران كليه خسارات وارده به مؤسسين و پذيره

قصور يا تقصير نماينده يا نمايندگان رافع مسئوليت مؤسس يا مؤسسين در قبال اشخاص ثالث 
  .نخواهد بود

ها، شركت به  نانچه تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه تأسيس به مرجع ثبت شركتچ :448ماده 
ها  نويسان، مي تواند با مراجعه به مرجع ثبت شركت ثبت نرسد، هريك از مؤسسين و پذيره

با وصول گواهي مذكور، بانك كارگزار بنا به . درخواست صدورگواهي عدم ثبت شركت را بنمايد
  .نويسان، وجوه پرداختي را به آنان مسترد خواهد كرد مؤسسين و پذيرهدرخواست هر يك از 
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تأسيس شركت پرداخت يا  هايي كه براي  در صورتي كه شركت به ثبت نرسد، كليه هزينه :449ماده 
چنانچه عدم تأسيس شركت را بتوان به عمل . تعهد گرديده، بر عهده مؤسس يا مؤسسين خواهد بود

هاي سهامي عام  نويسان شركت اشخاص ذينفع و از جمله پذيره  نمود،مؤسس يا مؤسسين منتسب 
جبران كاهش ارزش وجوه پرداختي  ، 447توانند عالوه بر استرداد اصل وجوه مندرج در ماده  مي

نويسي تا استرداد، براساس نرخ رشد شاخص بهاي مصرف كننده  خود را در فاصله زماني پذيره
  .مطالبه كنند مركزي جمهوري اسالمي ايران  اعالم شده از سوي بانك) شهري(

تأسيس و ثبت  هاي تجاري نسبت به تصميمات و اقداماتي كه به منظور  مؤسسين شركت :450ماده 
  .دهند، مسئوليت تضامني دارند شركت اتخاذ نموده و انجام مي

ا به نحو گيري يا انجام عمل مورد نظر دخالت نداشته يا مخالفت خود ر مؤسسيني كه در تصميم
  .باشند اند، مشمول حكم اين ماده نمي مضبوطي با آن اعالم داشته

هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط  :451ماده 
گردد، رعايت نشود، حسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع، بطالن  هريك از اركان شركت اتخاذ مي

مؤسسين يا   ليكن،. شود صميمات مذكور به حكم دادگاه تجارتي اعالم  ميشركت يا عمليات يا ت
  .توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطالن استناد نمايند شركاء و مديران و بازرس شركت نمي

در صورتي كه قبل از صدور حكم قطعي بطالن شركت يا بطالن عمليات يا تصميمات  :452ماده 
ن مرتفع شده باشد، دادگاه تجارتي قرار سقوط دعوي بطالن را صادر موضوع دعوي، موجبات بطال

  . خواهد كرد
در صورت صدور حكم قطعي بر بطالن شركت يا بطالن عمليات يا تصميمات هريك از  :453ماده 

اركان شركت، اشخاصي كه بطالن منتسب به آنهاست، متضامناً مسئول خساراتي خواهند بود كه از 
  .، شركا، و اشخاص ثالث وارد شده استآن بطالن به شركت

شود دادگاه  در مواردي كه حكم بطالن يا انحالل شركت توسط دادگاه تجارتي صادر مي :454ماده 
تجارتي بايد ضمن صدور حكم، مدير يا مديران تصفيه را بنا به معرفي سازمان تصفيه امور 

ابق مقررات مربوطه تعيين خواهد الزحمه مدير يا مديران تصفيه مط حق. ورشكستگي انتخاب كند
  .شد

شركت تجاري مي تواند به عنوان شركت وابسته يا شركت تابعه تحت كنترل شركت  :455ماده 
  .شود قرار گيرد ديگري كه شركت مادر ناميده مي

درصد سرمايه آن مستقيم يا غيرمستقيم به شركت مادر  50شركت تابعه شركتي است كه بيش از 



 

 

  .تعلق داشته باشد
درصد سرمايه آن به شركت مادر  50شركت وابسته شركتي است كه عليرغم تعلق مالكيت كمتر از 

بيني شده در اساسنامه يا با كسب اكثريت اعضاي هيات  از طريق سهام ممتازه يا ساير طرق پيش
  .مديره در كنترل شركت مادر باشد

. ل واگذاري به ديگران مي باشددر شركت قائم به شخص بوده و غيرقاب سمت مديريت  :456ماده 
ليكن، مدير يا مديران شركت در چارچوب مقررات قانوني و اساسنامه مجاز به تفويض بخشي ا ز 

  .باشند وظايف و اختيارات خود به ديگري مي
مديران شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا  :457ماده 

مجمع عمومي يا شركا برحسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول تصميمات  اساسنامه شركت و يا 
  .كند مي باشند و دادگاه تجارتي حدود مسئوليت هريك را براي جبران خسارت تعيين  مي

در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحالل معلوم شود كه دارايي شركت  :458ماده 
مدير يا  تواند به تقاضاي هر ذينفع،  ه تجارتي صالحيتدار ميبراي تأديه ديون آن كافي نيست، دادگا

مديراني را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء معلول تخلفات 
آنها بوده است، منفرداَ يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت 

ب قصور به سب حكم مانع از آن نيست كه ساير اشخاص ذيربط نيز  اين. ممكن نيست محكوم نمايد
  .يا تقصير خود با مديران شركت داراي مسئوليت تضامني باشند

  :باشند اشخاص زير از مديريت شركت ممنوع مي  :459ماده 
بخش (به بعد  1005الف ـ محجورين و يا كساني كه به دليل ارتكاب يكي از جرايم ماده 

موجب حكم قطعي دادگاه تجارتي از حقوق اجتماعي كالً يا بعضاً محروم شده  به) ورشكستگي
  .باشند در طول مدت محروميت

كساني كه به علت ارتكاب خيانت در امانت، كالهبرداري و يا جرايمي كه به موجب قانون در  -ب
ل، ارتشاء، حكم خيانت در امانت يا كالهبرداري است، سرقت، اختالس، جعل، استفاده از سند مجعو

  .اند تدليس و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي به موجب حكم قطعي دادگاه تجارتي محكوم شده
اند تا پايان دوره  پ ـ كساني كه به حكم قطعي دادگاه تجارتي از مديريت شركت منع شده 

  .ممنوعيت
اند اشخاص  عالوه بر اشخاصي كه به موجب قوانين خاص از مديريت شركت منع شده :460ماده 

  : زير نيز از مديريت شركت ممنوع هستند
  قانون اساسي،  141ـ اشخاص مذكور در اصل 1
  .ـ مشاورين رئيس جمهور2
ـ رئيس قوه قضاييه، معاونين، مشاورين، قضات و كاركنان قوه قضاييه، سردفتران و دفتر ياران 3

  .اسناد رسمي
  .ـ نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسالمي 4
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  .عضا و كاركنان شوراي نگهبانـ ا5
  .ـ اعضا و هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري6
  .ـ اعضا و كاركنان شوراي امنيت ملي7
  .ـ اعضا و كاركنان مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير مجمع و معاونين وي8
  .ـ مشاورين معاونين رئيس جمهور9

ر رهبري و روساي نهادهاي ـ رئيس دفتر مقام معظم رهبري، معاونين و مشاورين رئيس دفت10
  .وابسته و مديران كل حوزه دفتر مقام معظم رهبري

  .ـ روساي دفاتر سران سه قوه11
  .ها ـ سرپرستان وزارتخانه12
  .ـ معاونين و مشاورين وزرا13
هاو مديران كل حوزه وزارتي و روساي دفاتر  ـ مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه14

  .وزرا
  .وان عالي كشور و معاونين و مشاورين ويـ رئيس دي15
  .ـ دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي16
  .ـ رئيس و دادستانها و معاونين و مشاورين و مستشاران ديوان محاسبات17
  ـ رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي18
  ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي19
  رئيس كل بانك مركزي ايران، معاونين و مشاورين وي ـ20
ـ روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري 21

  .اسالمي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور
  .ـ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و معاونين و مشاورين وي22
  .ـ رئيس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و معاونين و مشاورين وي23
  .ـ ائمه جمعه سراسر كشور و روساي دفاتر ائمه جمعه24
  .ـ نمايندگان ولي فقيه در دستگاهها ونهادها25
  .ـ روساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي26
  .شاورين استاندارانـ استانداران، معاونين و م27
  .ـ فرمانداران و بخشداران در استان مربوطه28
  ـ شهرداران و روساي مناطق شهرداري و كاركنان شهرداري29



 

 

  .ـ اعضاي شوراي شهر30
  .ها ـ اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانك31
  .ـ روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي32
  .هاي دولتي و وابسته به دولت تـ اعضاي هيات مديره و مديران عامل شرك33

شركت انتخاب يا پس از انتخاب مديريت  شخص يا اشخاصي كه بر خالف مواد فوق به  :461ماده 
شدن مشمول مواد فوق شده باشند بايد از پذيرش مديريت امتناع و يا استعفا كنند در غير اين 

 جهت بركناري چنين مديري  تواند از هيات مديره  بخواهد از مجمع عمومي صورت هر ذينفع مي
در صورت خودداري هيات مديره از انجام اين وظيفه ظرف بيست روز يا شمول . كند دعوت

تواند تقاضاي  وضعيت مذكور در صدر مواد نسبت به اكثريت اعضاي هيات مديره، ذينفع مزبور مي
ده روز مجمع  باال را به بازرس قانوني شركت ارايه كند بازرس قانوني شركت مكلف است ظرف

عمومي را براي اين منظور دعوت كند چنانچه بازرس به تكليف باالعمل نكند و يا شركت داراي 
هيات مديره و يا بازرس قانوني نباشد، و يا مجمع عمومي تشكيل نگردد و يا نتواند نسبت به 

ناري چنين نسبت به برك موضوع اتخاذ تصميم كند، دادگاه تجارتي صالحيتدار به تقاضاي ذينفع 
  .مديري اقدام خواهد كرد

 هايي كه هيات مديره وجود ندارد  و در شركتشركا  هايي كه مجمع عمومي وجود ندارد  در شركت
  .باشند مدير يا مديريت  باقيمانده شركت، مكلف به انجام تكليف باال مي

ر اين صورت، درغي. تواند هم زمان مدير عامل بيش از يك شركت  باشد هيچ كس نمي :462ماده 
در غير اين صورت، . مرجع منصوب كننده نسبت به بركناري چنين مديرعاملي مبادرت خواهد نمود

دادگاه تجارتي صالحيتدار به تقاضاي هر ذينفع و يا بازرس قانوني شركت حكم به بركناري چنين 
ست، صادر هايي  كه مدير مزبور موخراً در آنها  قبول سمت نموده ا مديري از شركت يا شركت

  .باشد حكم صادره قطعي مي. كند مي
در صورت صدور حكم دادگاه تجارتي به بركناري شخصي از سمت مديريت شركت،  :463ماده 

ها مكلف است با اعالم اجراي احكام، مراتب را جهت اطالع عمومي در روزنامه  مرجع ثبت شركت
  .رسمي آگهي كند

هاي مذكور در  ام انتخاب شدن مشمول ممنوعيتدر صورتي كه مديرعامل شركت هنگ :464ماده 
هايي شود، بايستي از قبول  باشد يا پس از انتخاب مشمول چنين ممنوعيت 462و  460 ،459مواد 

در غير اين صورت هيات مديره و در . گيري كند سمت خودداري و يا از مديريت شركت كناره
عامل انتخاب  مدير  مكلف به بركناري هايي كه هيات مديره ندارند شركاء پس از آگاهي،  شركت

  .باشند مي شده و تعيين جانشين وي 
در صورتي كه حسب مورد هيات مديره و يا شركاء به تكليف خود عمل نكند، دادگاه تجارتي با 

اي كه به  اعضاي هيات مديره.  كند را صادر مي درخواست هر ذينفع  حكم عزل چنين مديرعاملي 
هاي تجاري  يك تا سه سال از مديريت شركت از شوند شناخته  خلف حكم دادگاه تجارتي مت
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  .شوند محروم مي
انتخاب شده است  462و  460 ،459تصميمات و اقدامات مديري كه بر خالف مفاد مواد   :465ماده 

ناشي از مديريت شامل  او  هاي  در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر بوده و مسئوليت
  .خواهد شد

از مديريت شركت مستعفي يا  464و  461چنانچه هريك از مديران شركت مطابق مواد  :466ده ما
مرجع ذيصالح شركت مكلف  شوند، بركنار گردند، از تاريخ استعفاء يا بركناري بالسمت محسوب مي

  .است بالفاصله نسبت به تعيين مدير يا مديراني كه سمت آنها بالتصدي مانده است، اقدام كند
مديريت شركتي را بپذيرد، به  460و  459هاي مذكور در ماده  اگر كسي به رغم ممنوعيت :467 ماده

 از يك تا سه سال، محكوم  هاي تجاري،  تقاضاي هر ذينفع به محروميت از تصدي مديريت  شركت
  .شود مي

ي چنانچه مديري به رغم حكم دادگاه تجارتي مبني بر محروميت يا عزل وي از تصد :468ماده 
هر ذينفع ، دادگاه به تقاضاي  هاي تجاري، آگاهانه چنين حكمي را نقض نمايد،  مديريت شركت

اين مجازات . كند محكوم مي تجارتي  مدير متخلف را به حبس برابر با مدت محروميت موضوع نقض
  .قابل تبديل به جزاي نقدي نيست

، كالهبرداري، جعل اسناد،  استفاده در صورتي  كه مديري مرتكب جرايم خيانت در امانت :469ماده 
از سند مجعول، اختالس و ارتشاء در رابطه با شركت گردد، دادگاه تجارتي رسيدگي كننده عالوه بر 

هاي تجاري از دو  مجازات مقرر قانوني، مكلف به صدور حكم به محروميت وي از مديريت شركت
  .باشد تا پنج سال مي

اي شش ماهه شركت را تا پايان ماه هفتم سال  مالي ميان دورههاي  مديران بايد صورت :470ماده 
  .تسليم كنند) در صورتي كه در شركت بازرس وجود داشته باشد(مالي، تنظيم و به بازرس 

ها مكلف هستند ظرف يك ماه هرگونه تغيير در نام ميزان سرمايه و  مديران شركت :471ماده 
در غير اين صورت هر يك از مديران متخلف . الم كنندها اع اقامتگاه شركت را به مرجع ثبت شركت

   .به پرداخت ده تا بيست ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد
عالوه بر مواردي كه دادگاه تجارتي مكلف به صدور حكم محروميت مدير متخلف از  :472ماده 

ه حكم مقررات اين تواند مديري را كه ب باشد، دادگاه تجارتي مي تصدي سمت مديريت شركت مي
قانون و يا ساير قوانين، به علت نقض مقررات قانوني، مفاد اساسنامه و يا تصميمات مجامع عمومي 



 

 

  .محروميت مزبور محكوم كندبه  يك تا سه سال از  گردد  يا شركا، از جهت كيفري محكوم مي
ابق علمي و چنانچه معلوم شود شخصي بر خالف آنچه كه راجع به صالحيت و سو :473ماده 

، به است تجربي خود در هنگام انتخاب به عنوان مدير شركت  اظهار نموده، فاقد شرايط مزبور 
هاي  سال محروميت از مديريت شركت 3تا  2درخواست شركت و به شرط احراز سوء نيت او، به 

  .شود تجاري محكوم مي
كم يك پنجم سرمايه  دستالشركه آنها  شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام و يا سهم :474ماده 

توانند در صورت تخلف يا تقصير هريك از مديران و يا بازرس شركت به نام و از  شركت باشد، مي
طرف شركت و به هزينه خود عليه آنها اقامه دعوي نموده و جبران كليه خسارات وارده به شركت 

شود و اقامه  جرا ميدر صورت محكوميت خواندگان، حكم به نفع شركت ا. را از آنها بخواهند
  .باشند ها و خسارات دادرسي مي كنندگان دعوي صرفاً مستحق هزينه

مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و يا شركاء به هيچ عنوان نمي تواند حق  :475ماده 
  .سهامداران و يا شركا، را در مورد طرح دعواي كيفري يا مدني عليه مديران شركت محدود كند

هاي مالي تلفيقي را مطابق  هاي مالي خود، صورت شركت مادر بايد عالوه بر صورت :476ماده 
  .استانداردهاي حسابداري تهيه و به مجمع ارائه كنند

ـ معامله بين شركت مادر و شركت تابعه و يا شركت وابسته آن و همچنين تضمين 1 :477ماده 
صاحبان سرمايه و رعايت حقوق تعهدات يكديگر توسط آنها، بايد با تصويب مجمع عمومي 

  .سهامداران اقليت انجام شود
ـ در مواردي كه شواهد و قراين ثابت كند كه تعهدات و ديون ايجاد شده براي شركت تابعه و يا 2

شركت وابسته ناشي از دستورات و يا سياستهاي ابالغي شركت مادر باشد، شركت مادر نيز در 
  .كند حدود مسئوليت هريك را دادگاه تجارتي معين مي. باشد قبال تعهدات و ديون مزبور مسئول مي

ـ در صورتي كه شركت تابعه يا وابسته ورشكسته شود يا پس از انحالل معلوم شود كه دارايي 3
آن براي تاديه ديونش كافي نيست، دادگاه تجارتي به تقاضاي هر ذينفع مبني بر اينكه امر فوق، 

ر بوده، رسيدگي كرده و شركت مادر را به پرداخت  آن بخش از ناشي از تصميم و اقدام شركت ماد
  .كند ديوني كه در اثر تصميم يا اقدام آن ايجاد شده، محكوم مي

  .هاي تابعه و وابسته ممنوع است هاي مادر، توسط شركت الشركه شركت ـ خريد سهام يا سهم4
كت مادر هستند، بايد ظرف هاي تابعه و وابسته موجود كه داراي سهام شر تمامي شركت :تبصره

  .مدت يكسال نسبت به واگذاري سهام مزبور به غير اقدام كنند
  .تواند بر تعهدات شركاء بيفزايد مجامع يا هيچ اكثريتي نمي :478ماده 

  شركت سهامي: مبحث دوم •
شركت سهامي، شركتي است كه سرماية آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان  :479ماده 



 

 ١١٢

  .د به مبلغ اسمي آنهاستسهام محدو
در شركت سهامي عام، حداقل : شود  شركت سهامي  به دو نوع عام و خاص تقسيم مي :480ماده 

  .از سرمايه شركت از طريق عرضه سهام به عموم تامين مي شود% 35
  .گردد مي تامين مؤسسين  توسط شركت منحصراً  در شركت سهامي خاص ،  سرمايه 

سهامي «و در شركت سهامي خاص عبارت » سهامي عام«مي عام عبارت در شركت سها :481ماده 
ها و  بايد قبل يا بعد از نام شركت بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق، اطالعيه» خاص
  .هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود آگهي
سهامي خاص از  هاي هاي سهامي عام از ده نفر و در شركت تعداد سهامداران در شركت :482ماده 

  .سه نفر نبايد كمتر باشد
هاي سهامي عام از مبلغ پنج ميليارد ريال و سرمايه  در موقع تأسيس، سرمايه شركت :483ماده 
  .هاي سهامي خاص از مبلغ پانصدميليون ريال نبايد كمتر باشد شركت
باشد، با گذاري باالتري  در صورتي كه تصدي به موضوع تجاري خاصي مستلزم سرمايه :تبصره

  .حداقل سرمايه الزم تعيين خواهد شد وزيران تصويب هيات 
شركت از حداقل مذكور در ماده قبل كمتر  ]ثبت شده[چنانچه پس از تأسيس، سرمايه  :484ماده 

هاي  العاده را براي اتخاذ تصميم در مورد شيوه گردد، هيات مديره مكلف است مجمع عمومي فوق
در . هاي تجاري دعوت كند ديل شركت به نوع ديگري از انواع شركتجبران كسري سرمايه و يا تب

صورت خودداري هيات مديره از انجام تكليف باال، بازرس شركت مكلف است مجمع عمومي مزبور 
  .را فراخواند
كم شدن سرمايه، هيات مديره يا بازرس شركت به تكليف باال عمل ننمايند  ماه از تاريخ  6اگر ظرف 

تشكيل نگردد و يا نتواند نسبت به  عمومي مزبور  ماه از تاريخ دعوت مجمعو يا ظرف شش 
از دادگاه تجارتي صالحيتدار انحالل شركت را  تواند  موضوع اتخاذ تصميم نمايد، هر ذينفع مي

  .درخواست نمايد
هرگاه پيش از قطعي شدن رأي، موجبات درخواست انحالل مرتفع گردد، دادگاه تجارتي  :تبصره
  .د دعوي را صادر خواهد كردحكم ر

  



 

 

  نحوه تشكيل شركت سهامي عام: مبحث سوم •
تأسيس شركت سهامي عام، مؤسسين بايد دست كم بيست درصد كل سرمايه را  براي  :485ماده 

هايي كه به منظور امر كارگزاري  نزد يكي از بانك» شركت در شرف تأسيس«نقدا در حسابي به نام 
  .، واريز نموده و گواهي دريافت دارندنويسي تعيين شده است پذيره
نويس  اي همراه با پيش مؤسسين بايد به انضمام گواهي مذكور در ماده باال اظهارنامه :486ماده 

نويسي را كه به امضاء همه مؤسسين رسيده باشد به مرجع ثبت  پذيره اساسنامه و طرح اعالميه
  .ها تسليم و رسيد دريافت دارند شركت

نيز بايد  مزبور ه انجام موضوع شركت مستلزم دريافت مجوز خاصي باشد، مجوز چنانچ :تبصره 
  .ها تسليم گردد به مرجع ثبت شركت فوق به پيوست مدارك 

اظهارنامه تاسيس شركت بايد با قيد تاريخ به امضاي كليه مؤسسين رسيده و موارد زير  :487ماده 
  :در آن ذكر شود

  .ـ نام شركت1
  .متگاه موسيسنـ هويت كامل و اقا2
  .ـ موضوع شركت3
  .ـ مبلغ كل سرمايه4
نام در صورت وجود چنين  ـ تعداد سهام و ارزش اسمي هر سهم و نيز تعيين تعداد سهام بي5

  .سهامي
ها و امتيازات اين گونه سهام، چنانچه اين گونه  ـ تعداد سهام ممتاز و تعيين دقيق ويژگي6

  .سهام مدنظر باشد
از مؤسسين، نام بانك و شماره حسابي كه وجوه به آن واريز شده  ـ ميزان آورده هريك7

  .است
  .ـ مركز اصلي شركت8
  .ـ مدت شركت9

طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده  و مشتمل بر مطالب زير  :488ماده 
  :باشد

  .ـ نام شركت1
  .ـ موضوع شركت به طور صريح و منجز2
  .ـ مدت شركت3
  .ـ مركز اصلي شركت4
  .ـ مبلغ سرمايه شركت5
نام و با نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر  ـ تعداد سهام بي6

  .باشد، تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام



 

 ١١٤

  .ـ نحوه انتقال سهام با نام7
  .و تبديل آن به سهام ـ شرايط و ترتيبات مربوط به انتشار اوراق مشاركت8
  .ـ شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت9

  .ـ مواقع و ترتيب دعوت مجمع عمومي10
  .ـ مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها11
  .ـ طريقه شور و اخذ رأي و اكثريت الزم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي12
البدل هيات مديره و مدت مأموريت آنها و نحوه جايگزيني  اصلي و علي  اد اعضاءـ تعد13

  .البدل اعضاء اصلي بوسيله اعضاء علي
  .ـ نحوه انتخاب اعضاء هيات مديره و تعيين وظايف و حدود اختيارات آنها14
  .ـ تعيين ميزان تضميني كه مديران بايد بسپارند15
موريت وي و نحوة جايگزيني وي به وسيلة عضو ـ چگونگي انتخاب بازرس و مدت مأ16
  .البدل علي
هاي مالي وتسليم آن به  ـ تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم صورت17

  .بازرسان و به مجمع عمومي ساالنه
  .ـ نحوه انحالل اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن18
  ـ نحوة تغيير اساسنامه19
   .509سهام بين سهامداران ذينفع در حدود ماده  ـ نحوه توزيع پاره20

  :نويسي بايد دربرگيرنده موارد زير باشد آگهي پذيره :489ماده 
  .نام شركت -1
 .موضوع شركت -2
 .مركز اصلي شركت -3
 .مدت شركت -4
 .هويت، اقامتگاه و شغل مؤسسين -5
 .مبلغ سرمايه شركت -6
 .نام و يا ممتاز بودن تعداد و نوع سهام از جهت با نام و بي -7

در صورتي كه مؤسسين براي خود سهام ممتاز در نظر گرفته باشند، تعداد اين گونه  -8
 .سهام و مزاياي آنها

 هايي كه مؤسسين تا آن زمان به منظور فراهم ساختن مقدمات تشكيل شركت ذكر هزينه - 9



 

 

 .هاي احتمالي تا  آغاز به كار شركت پرداخت نموده و برآورد هزينه    -10
 .نويسي نمايد نويس بايد پذيره هر پذيره تعيين حداقل سهامي كه  -11
 .نويسي تعيين مهلت پذيره  -12
  .نويسي به آن واريز گردد ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ پذيره  -13
قيد اينكه اظهارنامة تأسيس شركت و طرح اساسنامه براي مالحظه عالقمندان نزد  -13 - 14

 .ها موجود است مرجع ثبت شركت
 .تعيين روزنامه شركت - 15
  .نويسان چگونگي تخصيص سهام به پذيره  - 16

روز از تاريخ دريافت مدارك مقرر در  20ها مكلف است حداكثر ظرف  مرجع ثبت شركت :490ماده 
در صورت وجود مغايرت، مراتب را به مؤسسين اعالم و در صورت مطابقت اسناد و  486ماده 

  .سي را صادر نمايدنوي مفاد آنها با مقررات قانوني، اجازه انتشار آگهي پذيره
فاصله  با االنتشار  دو بار  نويسي عالوه بر نشر در حداقل يك روزنامه كثير آگهي پذيره :491ماده 

  .نويسي در معرض ديد مردم قرار گيرد روز، بايد در پايگاه الكترونيكي بانك كارگزار پذيره 15
بر امضاء بايد دربرگيرنده موارد  عالوه) اعم از كاغذي و الكترونيكي(نويسي  سند پذيره :492ماده 

  :زير باشد
  .ـ نام شركت1
 .ـ موضوع شركت2
 .ـ مركز اصلي شركت3
 .ـ مدت شركت4
 .ـ سرمايه شركت5
 .نويسي ـ مشخصات مجوز انتشار آگهي پذيره6
 .نويسي شود نويس كه بايد پذيره ـ تعداد و مبلغ اسمي حداقل سهام هر پذيره7
 .گيرد حسابي كه واريز وجوه به آن انجام ميـ نام و شعبه بانك و شماره 8
 .نويس ـ هويت و نشاني پذيره9

  .نويسي ـ  قيد شرايط و زمان استرداد وجوه پرداخت شده بابت پذيره10
نويسي، مبلغ  نويسي ، متقاضيان ضمن تكميل سند پذيره ظرف مهلت مقرر در آگهي پذيره :493ماده 
  .واهند نمودنويسي را واريز و رسيد دريافت خ پذيره

چنانچه سند مزبور را شخصي به نمايندگي از ديگري تكميل نموده باشد، مشخصات و اقامتگاه وي 
  .شود تصريح و مدرك نمايندگي وي اخذ مي

نويسي به منزله پذيرش مقررات اساسنامه شركت و مصوبات مجامع  امضاء سند پذيره :494ماده 
  .باشد عمومي مي

  .باشد بخشي از سرمايه شركت سهامي عام به صورت غيرنقد مجاز نمي پرداخت تمام يا :495ماده 



 

 ١١٦

روز ضمن بررسي امر  30نويسي، مؤسسين حداكثر ظرف  پس از پايان مهلت پذيره :496ماده 
نويسان را  نويسي تمامي سرماية شركت، تعداد سهم هريك از پذيره نويسي و احراز پذيره پذيره

  .خواهند كردمشخص و مجمع عمومي موسس را دعوت 
اين مجمع . گردد مجمع عمومي مؤسس با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون تشكيل مي :497ماده 

نويسي تمامي سرماية شركت به نحو مقرر در ماده قبل، نسبت به  پس از رسيدگي و احراز پذيره
ء هيات بررسي مفاد طرح اساسنامه، عنداللزوم اصالح و سپس تصويب آن اقدام و نخستين اعضا

  .مديره و بازرس را انتخاب خواهد نمود
مديران و بازرس شركت بايد كتباً قبول سمت نمايند، اين قبولي به منزلة آگاهي آنان نسبت به 

  .باشد تكاليف خود مي
اساسنامه مصوب همراه با صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس و اعالم كتبي قبول سمت  :498ماده 

نظور ثبت شركت و آگهي تشكيل آن جهت اطالع عموم به مرجع ثبت از سوي مديران و بازرس، به م
  .ها تسليم خواهد شد شركت
چنانچه در مجمع عمومي مؤسسين معلوم گردد كه لزوماً سرمايه مذكور در اعالميه  :499ماده 
 480نويسان حاضر با رعايت شرط مقرر در ماده  مؤسسين و پذيره  نويسي تامين نشده است، پذيره

توانند نسبت به تامين كسري سرمايه اقدام  مي) سرمايه از طريق عرضه به عموم% 35حداقل  تامين(
  .شود كنند، در غير اينصورت تشكيل شركت منتفي تلقي مي

مدارك موضوع  روز از تاريخ تسليم  20ها مكلف است حداكثر ظرف  مرجع ثبت شركت :500ماده 
طبيق و در صورت مطابقت آن با مقررات قانوني، نسبت به ماده قبل، مفاد آنها را با مقررات قانوني ت

  .ثبت شركت اقدام نمايد
نويسي بيشتر  در صورتي كه سرمايه تامين شده از ميزان سرمايه مقرر در اعالميه پذيره :501ماده 

تواند سرمايه تأسيس را معادل مبلغ تامين شده منظور كند و يا آنكه مبلغ مازاد  باشد مجمع فوق مي
با نسبتي يكسان، معادل نسبت مبلغ مازاد به مبلغ سرمايه تامين شده به ماخذ پرداختي هر را 

  .نويس به آنان مسترد كند پذيره
نويسي از پرداخت وجوه واريز  تا هنگامي كه شركت به ثبت نرسيده، بانك كارگزار پذيره :502ماده 

گر آنكه از سوي مرجع ثبت باشد، م شده به حساب شركت در شرف تأسيس به هر كس ممنوع مي
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  .ها گواهي عدم ثبت شركت صادر و تسليم شده باشد شركت
نويسي سهام را تصديق و يا بر خالف مقررات اين  هركس آگاهانه و بر خالف واقع پذيره :503ماده 

نويسي منتشر كند به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال و يا مجازات نقدي از  قانون آگهي پذيره
  .يون ريال تا هشتاد ميليون ريال محكوم خواهد شدسي ميل

اي كه بايد به امضاء كليه  براي تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص به پيوست اظهارنامه :504ماده 
  :ها تسليم خواهد شد مؤسسين رسيده باشد، مدارك زير به مرجع ثبت شركت

ضمن موارد مذكور در ـ اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده و مت1
  .اين قانون باشد 488ماده 

. ـ اظهارنامه حاكي از پرداخت تمام سرمايه شركت كه به امضاء همه مؤسسين رسيده باشد2
چنانچه بخشي از سرمايه شركت به صورت غيرنقد باشد، كل اين گونه سرمايه بايد تامين 

. به پيوست اظهارنامه باشد شده و صورت ارزيابي آن به تفكيك، همراه با اسناد مالكيت
توان سرمايه غيرنقد  سرمايه غيرنقد نمي تواند بيش از     كل سرمايه شركت باشد و نمي

  .را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس رسمي پذيرفت
ـ گواهي بانكي مبني بر اينكه سرمايه نقدي شركت در حسابي تحت عنوان شركت درشرف 3

  .ه استتأسيس نزد آن بانك تامين شد
اي كه به امضاء كليه سهامداران رسيده و در آن ضمن انتخاب نخستين گروه  ـ صورتجلسه4

از اعضاء هيات مديره و بازرس، روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهي مربوط به شركت تا 
  .گردد،  تعيين شده باشد اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر مي

  .ازرسـ قبول كتبي سمت از سوي مديران و ب5
  .ـ ارايه تصوير مدارك هويت موسس يا مؤسسين6

ـ سرمايه غيرنقد تازمان ثبت شركت به صورت اماني نزد آورنده اين گونه سرمايه، 1تبصره 
  .شود نگاهداري خواهد شد و پس از ثبت شركت تحويل مديران آن مي

ست، در مورد رعايت ساير شرايطي كه براي تشكيل و ثبت شركت سهامي عام مقرر ا ـ2تبصره 
  .باشد شركت سهامي خاص ضروري نمي

شركت سهامي خاص مجاز به تامين سرمايه از طريق آگهي عمومي به هر شكل و از  :505ماده 
توان سهام اين نوع شركت را در بازار  همچنين نمي. باشد ها نمي نويسي يا توسط بانك جمله پذيره

  .بورس اوراق بهادار عرضه نمود
ه كارشناس يا مؤسسين عالماً و عامداً در تعيين و يا ارزيابي آورده غيرنقد مبلغي هر گا :506ماده 

تفاوت قيمت  بيشتر از ارزش واقعي آن آورده را اعالم نمايند، به مجازات نقدي معادل دو برابر 
  .اعالمي با ارزش واقعي به عالوه پرداخت خسارات وارده به ذينفع محكوم خواهند شد

گامي كه شركت سهامي خاص به ثبت نرسيده، برداشت از وجوه موجود در حساب تا هن :507ماده 
   .اين قانون 448باشد، مگر در مورد موضوع ماده  شركت در شرف تأسيس ممنوع مي
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  سرمايه و سهام : مبحث چهارم •
سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه مشخص كننده ميزان مشاركت، تعهدات  :508ماده 

اي است كه نماينده تعداد  گواهي سهم، سند قابل معامله. حب آن در شركت سهامي باشدو منافع صا
  .سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد

در صورتي كه در . مبلغ اسمي سهام بايد مساوي باشد و صدور پاره سهم مجاز نيست :509ماده 
سهم به سهامداران تعلق   ل ديگر پارهاثر انتقال قهري يا كاهش يا افزايش سرمايه و يا به هر دلي

  .گيرد پاره سهم به ترتيبي كه در اساسنامه تعيين شده بين سهامداران ذينفع توزيع خواهد شد
سهام شركت عادي بوده، مگر آنكه اساسنامه براي آن امتيازاتي قائل شده باشد، كه  :510ماده 

  .شود سهام ممتاز ناميده مي
ان ديگري خارج از انواع مذكور و يا اعطاي هر نوع اختياري تحت هر صدور سهام با هر نام و عنو

  .سهام ممتاز بايد بصورت با نام باشد. باشد عنوان به جزء در قالب سهام ممتاز مجاز نمي
  .هاي سهامي عام، مبلغ اسمي هر سهم نبايد از يك ميليون ريال بيشتر باشد در شركت :511ماده 
ي به صورت يكسان و داراي شماره ترتيب بوده و داراي شرايط زير گواهي سهام بايست  :512ماده 
  :باشد

  .ـ نام و شماره ثبت شركت1
  .ـ مبلغ سرمايه شركت2
  .نام يا ممتاز بودن ـ تعيين نوع سهم از جهت با نام يابي3
  .ـ مبلغ اسمي هر سهم4
  .ـ تعداد سهامي كه هر گواهي سهم نماينده آن است5
  ـ امضاء6

  .ت بايد تا سه ماه پس از تشكيل، گواهي سهام صادر و به سهامداران تسليم نمايدشرك  :513ماده 
ها به ثبت نرسيده صدور گواهي سهم ممنوع  تا هنگامي كه شركت در مرجع ثبت شركت  :514ماده 
در صورت تخلف، امضاء كنندگان مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهند . باشد مي
  .بود



 

 

هركس پيش از ثبت شركت و يا در صورتي كه شركت مزورانه به ثبت رسيده باشد، با   :515ماده 
آگاهي از واقع امر، گواهي سهم صادر نمايد، عالوه بر جبران خسارات به سه ماه تا يكسال حبس يا 

  .پرداخت معادل مبلغ سهام منتشره محكوم خواهد شد
باشد، مگر آنكه سهام از نوع ممتاز  ار ميهر سهم در مجامع عمومي از يك رأي برخورد  :516ماده 

  .بوده و براي اينگونه سهام حق رأي باالتري مقرر شده باشد
شود مگر آنكه  نام، سندي است در وجه حامل كه ملك دارندة آن شناخته مي سهم بي  :517ماده 

  .گيرد واگذاري اينگونه سهام با قبض و اقباض انجام مي. خالف آن اثبات گردد
درصد  30نام بيش از  هاي سهامي اعم از عام وخاص مجاز به انتشار سهام بي شركت  :518ماده 

  .باشند سرمايه نمي
صدور و . شود در آن قيد » با نام«سهام با نام سندي است كه نام دارنده و يا عبارت   :519ماده 

كه تابع  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتقال سهام مزبور به استثناي سهام شركت
مقررات بورس خواهند بود، بايد با قيد مشخصات كامل و اقامتگاه دارنده يا طرفين در دفتر ثبت 

هر انتقالي كه بدون رعايت . سهام شركت و امضاء انتقال دهنده و يا نماينده قانوني وي انجام شود
  .شرايط فوق به عمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

هاي سهامي عام نبايد مشروط به موافقت مديران شركت يا  واگذاري سهام در شركت  :520ماده 
  .مجامع عمومي صاحبان سهم بشود

هرگونه تغيير در امتيازات سهام ممتاز بايد از طريق اصالح اساسنامه و پس از جلب   :521ماده 
  .تصويب برسد العاده به موافقت دارندگان حداقل دوسوم سهام مذكور در مجمع عمومي فوق

،  در صورتي كه صدور يا اعطاي سهام ممتازبراي برخي از سهامداران مدنظر باشد  :522ماده 
حق راي   تشكيل شده  اي كه به اين منظور  العاده در جلسه مجمع عمومي فوق سهامداران ذينفع، 

  .ندارند
واهد شد مگر آنكه در در صورت انتقال سهام ممتاز، امتيازات اين سهام نيز منتقل خ  :523ماده 

  .شده باشد  بيني پيش اساسنامه  خالف اين امر 

  تبديل سهام: مبحث پنجم •
نام به با نام مطابق مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي  تبديل سهام از بي  :524ماده 
  .نام مجاز نمي باشد تبديل سهام از بانام به بي. آيد العاده به عمل مي فوق

در مورد تبديل سهام بي نام به سهام با نام بايد مراتب در روزنامه شركت سه نوبت   :525ماده 
و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به  هريك به فاصله پنج روز منتشر گردد 

در آگهي بايستي . صاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود به شركت مراجعه كنند
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  .نام شركت باطل شده تلقي خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت  مزبور كليه سهام بي تصريح گردد
براي تبديل به سهام با نام به شركت  525سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده   :526ماده 

تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شركت در 
شركت در بازار بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بازار بورس، و صورتي كه سهام 

آگهي حراج حداكثر تا يك ماه پس از انقضاي مهلت شش  . گرنه از طريق حراج فروخته خواهد شد
فاصله بين آگهي و تاريخ حراج . ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه شركت منتشر خواهد شد

در صورتي كه در تاريخ تعيين شده تمام يا قسمتي از . ثر يك ماه خواهد بودحداقل ده روز و حداك
  .سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت ديگر طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد

هاي مترتبه  فروخته مي شود بدواً هزينه 526از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده   :527ماده 
الزحمه كارگزار بورس كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب  حراج يا حقاز قبيل هزينه آگهي 

در صورتي كه ظرف ده سال از تاريخ فروش، سهام باطل . شود انداز بانكي خاصي سپرده مي پس
شده به شركت مسترد شود مبلغ سپرده و سود مربوط به دستور شركت از طرف بانك به مالك 

ده سال، وجوه مزبور در حكم مال بالصاحب بوده و بايد  پس از انقضاي. سهم پرداخت مي شود
  .توسط بانك و با اطالع دادستان محل به خزانة دولت منتقل گردد

در مورد ماده قبل و اين ماده، هرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد  :تبصره 
عه  اختيار خواهند داشت از كنند به ترتيب مراج نام كه به شركت مراجعه مي صاحبان سهام بي

نامي كه در دست دارند وجه نقد  خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي
نام خود سهام با نام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا  دريافت كنند و يا اين كه برابر تعداد سهام بي

  .ر دارد رعايت خواهد شدوقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قرا
هاي مذكور در  گذشتن هريك از مهلت يا پس از تبديل كليه سهام بي نام به سهام با نام،   :528ماده 
ها منعكس كند تا مراتب طبق مقررات به ثبت  ، شركت بايد مراتب را به مرجع ثبت شركت 525ماده 

  .رسيده و براي اطالع عموم آگهي شود
امي كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن دارندگان سه  :529ماده 

  .ندارند سهام حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام را 

  اوراق مشاركت: مبحث ششم •
اي است كه به مبلغ اسمي مشخصي براي سررسيد  ورقه مشاركت، سند قابل معامله  :530ماده 

شود و معرف ميزان مشاركت دارنده آن در موضوع  منتشر مينام  معين به صورت با نام يا بي



 

 

مشاركت بوده و عالوه بر سود حاصله از موضوع مشاركت، حقوق ديگري نيز ممكن است براي آن 
  .منظور نمود

  :تواند تحت شرايط زير، اوراق مشاركت منتشر كند شركت سهامي عام مي  :531ماده 
كت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و از شركت در زمان انتشار اوراق مشار الف ـ

  .هاي موجود در بورس حذف يا معلق نشده باشد فهرست شركت
در صورت نياز مجوز الزم براي اجراي موضوع مشاركت از مرجع ذيصالح را اخذ نموده  ب ـ

  .باشد و سرمايه در گردش مورد نياز آن به تاييد بازرس رسيده باشد
موضوع مشاركت و ياسود عملكرد تا سررسيد اوراق مشاركت،  بيني سود اجراي پيش پ ـ

طبق استانداردهاي حسابداري مربوط توسط بازرس شركت رسيدگي و در خصوص آن 
  .اظهار نظر شده باشد

شرايط مصوب شوراي پول و اعتبار در مورد سقف كلي انتشار اوراق مشاركت، مدت و  ـ ت
  .باشد الحساب آن رعايت شده حداكثر نرخ سود علي

مجموع (هاي آن  تناسب حجم اوراق مشاركت قابل انتشار توسط شركت با خالص دارايي ـث 
  .به تاييد بازرس رسيده باشد) ها ها منهاي مجموع بدهي دارايي

  .دارندگان اوراق مشاركت در اداره امور شركت حق هيچگونه دخالتي ندارند  :532ماده 
پذير بوده و  با نام فقط از طريق بورس اوراق بهادار امكاننقل و انتقال اوراق مشاركت   :533ماده 

  .باشد  از اين جهت تابع مقررات حاكم بر بورس مي
تصميم راجع به انتشار و فروش اوراق مشاركت و شرايط آن بايد با رعايت مندرجات   :534ماده 
. ا اعالم شوده اين قانون و طرح اطالعيه انتشار اوراق مشاركت به مرجع ثبت شركت 531ماده 

ها پس از دريافت مندرجات مزبور و همچنين تطبيق مندرجات اطالعيه انتشار  مرجع ثبت شركت
شركت با دريافت . اوراق مشاركت با اين قانون، اجازه نشر اطالعيه مذكور را صادر خواهد نمود

ها،  ثبت شركتاجازه مذكور، اطالعيه انتشار اوراق مشاركت را با قيد شماره و تاريخ مجوز مرجع 
  .كند در روزنامه شركت، آگهي مي

قبل از اخذ مجوز مذكور در اين ماده، هرگونه آگهي براي فروش اوراق مشاركت ممنوع  :تبصره
  .است
اطالعيه انتشار اوراق مشاركت بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان   :535ماده 

  :امضاي مجاز شركت، امضا شده باشد
  .ـ نام شركت1
  .ـ موضوع شركت2
  .ـ شماره و تاريخ ثبت شركت3
  .ـ مركز اصلي شركت4
  .ـ مدت شركت5



 

 ١٢٢

  .ـ مبلغ سرمايه شركت6
مبلغ، تعداد و تاريخ صدور : ـ اطالعات مربوط به اوراق مشاركت تسويه نشده قبلي، شامل7

 آن و تضميناتي كه احتماال براي بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنين مبالغ
  .بازپرداخت نشده آن

هاي اشخاص ديگري را تضمين كرده باشد،  ـ در صورتي كه شركت اوراق مشاركت يا بدهي8
  .مبلغ ، مدت و ساير شرايط تضمين مذكور

ـ مبلغ و مدت اوراق مشاركت انتشار يافته ، مبلغ اسمي هر ورقه، نرخ و مواعد پرداخت 9
گيرد، ذكر ساير حقوق و امتيازاتي كه  الحسابي كه به اوراق مشاركت تعلق مي سودعلي

احتماالً براي اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است، موعد و يا مواعد و شرايط 
بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق و در صورتي كه اوراق مشاركت قبل از 

  .سررسيد قابل بازخريد باشد، شرايط و ترتيب بازخريد آن
  .اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است ـ تضميناتي كه احتماالً براي10
  .ـ اگر اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام شركت باشد، مهلت و ساير شرايط تبديل11
هاي مالي اساسي آخرين سال مالي شركت كه به تصويب مجمع عمومي  ـ خالصه صورت12

  .صاحبان سهام رسيده است
متي از آن، اوراق مشاركت منتشر ـ موضوع شركت كه به منظور تامين مالي تمام يا قس13

شده است و همچنين شماره مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذيصالح براي اجراي 
  .موضوع مشاركت در صورت نياز

بيني سود موضوع   ـ نام بازرس شركت و اظهارنظر وي در مورد حسابهاي شركت و پيش14
  .مشاركت

  ـ مهلت خريد اوراق مشاركت15
  .عي كه براي فروش اوراق مشاركت در نظر گرفته شده استـ نام و نشاني مرج16
  .نام بودن اوراق مشاركت ـ با نام يا بي17
  الحساب ـ دوره پرداخت سود علي18

تواند براي اخذ تضمين نسبت به تأمين تمامي اعتبار  صادركننده اوراق مشاركت مي  :536ماده 
ييد بانك يا مؤسسه معتبر برساند به مورد نياز، گزارش توجيه اقتصادي طرح مربوطه را به تا

نحوي كه بانك يا مؤسسه مزبور تعهد كند كه پس از عرضه عمومي اوراق مشاركت ، آن قسمت از 
اگر بخشي از اوراق . اوراق كه بفروش نرسيده را ظرف مدت يك هفته يكجا و نقدي خريداري كند



 

 

اوراق اخذ نشده باشد،  صادره طي مهلت مقرر به فروش نرسد و تضمين خريد باقيمانده
صادركننده اوراق، موظف است عالوه بر استرداد اصل مبالغ واريزي، خسارتي را معادل 

  .الحساب اوراق فوق، از تاريخ واريز وجوه بپردازد سودعلي
  .باشد خريد اوراق مشاركت، توسط شركت صادركننده ممنوع مي :تبصره

اي يكبار و به مدت نصف دوره زماني اوليه مهلت عرضه اوراق مشاركت حداكثر بر  :537ماده 
  .اعالم شده براي عرضه اوراق، قابل تمديد است

ورقه مشاركت بايد شامل نكات زير بوده و به همان ترتيب مقرر براي اوراق سهام،   :538ماده 
  :امضا شود

  .ـ نام شركت1
  .ـ شماره و تاريخ ثبت شركت2
  .ـ مركز اصلي شركت3
  ـ مبلغ سرمايه شركت 4
  .ـ مدت شركت5
  .ـ موضوع شركت6
  .ـ مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه مشاركت7
اگر (ـ تاريخ و شرايط بازپرداخت اصل اوراق مشاركت و نيز شرايط بازخريد ورقه مشاركت 8

  ).قبل از سررسيد قابل بازخريد باشد
  .اوراق مشاركتالحساب و نحوه پرداخت سود قطعي  ـ نرخ و مواعد پرداخت سود علي9

  .ـ تضميناتي كه احتماالً براي استراداد وجوه اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است10
  .ـ ساير حقوق و امتيازاتي كه براي اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است11
  .ـ اگر اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام شركت باشد، مهلت و ساير شرايط تبديل12
  .نام بودن اوراق مشاركت بي ـ قيد با نام  يا13

آوري شده از محل  قبل از تامين مبلغ مورد نياز، شركت حق استفاده از وجوه جمع  :539ماده 
  .ماند فروش اوراق مشاركت را ندارد و اين وجوه به صورت امانت نزد شركت مي

هاي خود  ييشركت اين اختيار را دارد كه صرفاً به اعتبار وضعيت و با پشتوانه دارا  :540ماده 
ها و مؤسسات مالي و  تواند از طريق بانك در عين حال شركت مي. اوراق مشاركت صادر كند

  .هاي ديگر اصل يا اصل و سود اوراق مشاركت صادره را تضمين كند اعتباري و يا شركت
تصميم به انحالل و يا تجزيه شركت، پيش از تصفيه حقوق دارندگان اوراق مشاركت   :541ماده 
  .ت ثبت و اجرا نداردقابلي

تواند با اعطاي امتيازاتي كه بايد از قبل تعيين شده باشد، اوراق مشاركت   شركت مي  :542ماده 
خود را قبل از سررسيد بازخريد كند، مشروط به آنكه اين موضوع در اطالعيه انتشار اوراق 



 

 ١٢٤

  .مشاركت و در ورقه مشاركت به صراحت قيد شده باشد
العاده اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام  واند با تصويب مجمع عمومي فوقت شركت مي  :543ماده 

  .منتشر كند
است، قابل  تواند در عين حالي كه قبل از سررسيد قابل بازخريد،  اوراق مشاركت نمي :1تبصره 

  .تبديل به سهام باشد
سهامي كه قبالً تا زماني كه كليه تعهدات شركت  بابت اوراق مشاركت قابل تبديل به  :2تبصره 

  .باشد انجام  نگردد، انتشار اوراق مشاركت جديد قابل تبديل به سهام مجاز نمي انتشار يافته، 
، مبني بر اجازه انتشار اوراق 543العاده مذكور در ماده  تصميم مجمع عمومي فوق  :544ماده 

مايه تا ميزان مبلغ مشاركت قابل تبديل به سهام، منوط به اجازه مجمع مزبور مبني بر افزايش سر
كل اوراق مشاركت منتشره در سررسيد اين اوراق و همچنين سلب حق تقدم كليه سهامداران در 

  .خريد سهامي كه در مقابل تبديل اوراق مشاركت صادر مي شود، است
بهاي سهام قابل واگذاري به دارندگان اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام با توجه به   :545ماده 

ز سهام شركت در تابلوي بورس پس از افزايش سرمايه محاسبه مي شود، ليكن شركت بهاي رو
تواند تخفيفاتي را براي دارندگان اوراق مشاركت مذكور، منظور كند مشروط بر آنكه موضوع  مي

  . رسيده باشد 543العاده مندرج در ماده  قبال به تصويب مجمع عمومي فوق
قابل تبديل به سهام شركت، در صورت تمايل به تبديل اوراق دارندگان اوراق مشاركت   :546ماده 

وگرنه . مشاركت خود، بايد تا دو ماه قبل از سررسيد اوراق مذكور، درخواست خود را تسليم كنند
  .شود ساقط مي اوراق مشاركت خود به سهام  حق آنها به تبديل 

سهم، اوراق مذكور بايد به نحو  نام به همراه با تسليم درخواست تبديل اوراق مشاركت بي :تبصره
  .مقتضي و روشن مهمور گردد

  .تواند پس از تسليم درخواست تبديل، اعالم انصراف نمايد دارنده اوراق مشاركت نمي  :547ماده 
حداكثر ظرف يك ماه پس از سررسيد اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام، به منظور   :548ماده 

مشاركتي كه طبق درخواست دارندگان آنها به سهام شركت افزايش سرمايه شركت معادل اوراق 
هيات مديره شركت بايد مصوبه مجمع عمومي راجع به افزايش سرمايه موضوع . قابل تبديل است

اين قانون و گواهي بازرس شركت حاكي از موافقت دارندگان اوراق مشاركت با تبديل  544ماده 
پس از ثبت اين افزايش . ها تسليم كند بت شركتاوراق مشاركت آنها به سرمايه را به مرجع ث

 ها، سهام جديد صادر و به دارندگان اوراق مذكور در مقابل  اوراقي سرمايه در مرجع ثبت شركت
  .اند، تحويل خواهد شد كه به شركت تسليم كرده

الحساب، ميزان سود قطعي اوراق  در سررسيد پس از پرداخت اصل و سود علي  :549ماده 
راساس استانداردهاي حسابداري محاسبه و همراه با اظهارنظر بازرس شركت، حداكثر مشاركت ب

درج اطالعيه در روزنامه شركت نشر با  ظرف يك ماه پس از تاريخ سررسيد اوراق مشاركت، 



  

 

 الحساب پرداخت شده باشد نحوه و  اگر سود قطعي اوراق مشاركت، مازاد بر سود علي. گردد مي
باشد، در اطالعيه مذكور   ماه از تاريخ سررسيد  2تواند بيش از  كه نمي مذكور مهلت پرداخت مازاد 

  .درج خواهد شد
الحساب خواهد بود و زمان  تبديل اوراق مشاركت به سهام، براساس اصل و سود علي :تبصره

التفاوت سود علي الحساب و سود قطعي  مابه. تبديل اوراق مشاركت به سهام نبايد به تعويق افتد
  .س از تبديل اوراق مشاركت به سهام نقداً به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شدپ

الحساب مقرر كمتر باشد،  چنانچه سود شركت مربوط به موضوع مشاركت از سود علي  :550ماده 
  .شود الحساب، سود قطعي تلقي مي سودعلي

  :باشند مشاركت ميفقط اشخاص زير با رعايت اين قانون مجاز به انتشار اوراق   :551ماده 
  شركت سهامي عام پذيرفته شده در بورس -1
هاي سهامي عام پذيرفته نشده در بورس در صورت تضمين بازپرداخت اصل و  شركت -2

به شرط آنكه دو سال تمام از تاريخ ثبت آنها (سود اوراق مشاركت يا تاييد بانك مركزي 
 ).ا تصويب شده باشدگذشته باشد و همچنين دو صورت مالي آخرين سالهاي مالي آنه

 .هاي قانون بودجه كشور هاي دولتي مطابق تبصره دولت و شركت -3
 .شهرداريها در صورت تضمين بازپرداخت اصل و سود با تاييد بانك مركزي -4
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار -5
وضوع مشاركت، در حكم مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير م  :552ماده 

  .شود تصرف غيرقانوني اموال عمومي محسوب مي
به محض آنكه يكي از پرداختها بابت سود يا استراداد اصل مبلغ اوراق مشاركت با   :553ماده 

بانك كارگزار مكلف است نسبت به تامين و پرداخت هريك حسب مورد از محل  ،تاخير مواجه شد
  .تضمين اقدام كند

ماه پس از سررسيد اوراق مشاركت، سود قطعي اوراق محاسبه و پس از  5اكثر تا حد  :554ماده 
  .تاييد سازمان حسابرسي به عنوان امين پرداخت خواهد شد

در صورت عدم ايفاي تعهدات ناشر در بازپرداخت اصل و سود در سررسيدهاي مقرر،   :555ماده 
  .بانك كارگزار مكلف است راسا اقدام كند

  امع عمـومـيمج: مبحث هفتم •
مقررات مربوط به . شود مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع سهامداران تشكيل مي  :556ماده 

گيري در مجمع عمومي در اساسنامه  حد نصاب الزم براي تشكيل و تعداد آراي الزم براي تصميم
شوند  ي ميبين گيري در اساسنامه پيش حد نصاب و تعداد آرايي كه براي تصميم. شود مي پيش بيني 

  .ها و آراي تعيين شده در اين قانون باشند نبايد كمتر از حد نصاب



 

 ١٢٦

  :مجامع عمومي عبارتند از  :557ماده 
  .ـ مجمع عمومي مؤسس1
  .ـ مجمع عمومي عادي2
  .العاده ـ مجمع عمومي فوق3

  :وظايف مجمع عمومي موسس به قرار زير است  :558ماده 
نويسي كليه سهام  ن و همچنين احراز پذيرهـ رسيدگي به گزارش مؤسسين و تصويب آ1

  .شركت و تامين مبالغ آن
  .ـ بررسي و اصالح و تصويب طرح اساسنامه شركت2
  .ـ انتخاب اولين مديران وبازرس يا بازرسان شركت3
ـ تعيين روزنامه شركت كه هرگونه دعوت و اطالعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين 4

  .منتشر خواهد شد مجمع عمومي عادي در آن
گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مؤسس در محلي كه  :1تبصره 

  .نويسان سهام آماده باشد در آگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره
يسي نو تواند مغاير با مفاد آگهي پذيره تصويب طرح اساسنامه در مورد سهام ممتاز نمي :2تبصره 

  .باشد
براي رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي مؤسس، حضور اشخاصي كه حداقل نيمي از   :559ماده 

چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذكور به . اند، ضروري است نويسي نموده سرمايه شركت را پذيره
 دست نيايد، مؤسسين مكلفند مجمع را تا دو نوبت ديگر دعوت نمايند، مشروط بر اينكه دست كم

بيست روز پيش از تشكيل آن مجمع، آگهي دعوت با ذكر دستور جلسه و نتيجه جلسه قبل در 
براي رسميت يافتن جلسه نوبت دوم حضور دارندگان دست كم يك . روزنامه شركت منتشر گردد

در صورت عدم حصول حدنصاب در جلسه دوم، . سوم سرمايه در جلسه ضرورت دارد
در صورتي كه در جلسه سوم، حد . ترتيب باال دعوت خواهند شدسهامداران براي سومين بار به 

 شركت قابل تشكيل نيست و مؤسسين موظفند نسبت به آگهي عدم  نصاب مذكور حاصل نگردد، 
در مورد اين ماده نيز قابل  448ات ماده رمقر . شركت در روزنامه شركت مبادرت ورزند تشكيل

  .اعمال است
نويسان حق حضور دارند و هر سهم  س كليه مؤسسين و پذيرهدر مجمع عمومي مؤس  :560ماده 

  .شود داراي يك حق رأي خواهد بود و تصميمات با دو سوم آراء حاضرين اتخاذ مي
هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست و مؤسسين  در شركت  :561ماده 

ها، صورتجلسة مذكور در  شركتدر اين نوع . رسانند  وظايف مجمع عمومي مؤسس را به انجام مي
  .اين قانون در حكم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس است 504ماده  4بند 

هاي سهامي خاص هرگاه يك يا چندنفر از مؤسسين آوردة غيرنقد داشته  در شركت  :562ماده 
مورد  ها جلب و  باشند بايد نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري در مورد ارزيابي اينگونه آورده



  

 

  .قرار گيرد ساير مؤسسين  پذيرش
تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صالحيت  مجمع عمومي عادي مي  :563ماده 

  .العاده است تصميم بگيرد مجمع عمومي فوق
در جلسه مجمع عمومي عادي حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق   :564ماده 

اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم  اگر در. رأي دارند، ضروري است
دعوت خواهد شد و با حضور دارندگان هر ميزان سهام داراي حق رأي رسميت يافته و 

  .گيري خواهد شد، مشروط بر آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد تصميم
نصف به عالوه يك آراء حاضرين در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت   :565ماده 

در جلسه رسمي، معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضاء هيات مديره كه اكثريت نسبي كافي 
در مورد انتخاب هيات مديره تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب . خواهد بود

رأي دهنده . رب مذكور خواهد بودرأي هر رأي دهنده برابر حاصل ض  شود و حق شوند ضرب مي
تواند آراء  خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند، اساسنامه  مي

  .تواند خالف اين ترتيب را مقرر دارد شركت نمي
بيني نموده براي  مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در هنگامي كه اساسنامه پيش  :566ماده 

هاي مالي سال مالي قبل و گزارش هيات مديره و بازرس  گيري نسبت به صورت ي و تصميمرسيدگ
  .تشكيل گردد

هاي  بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به صورت 
  .مالي معتبر نخواهد بود

مع عمومي جايز خواهد سهامداران فقط پس از تصويب مج تقسيم سود و اندوخته بين   :567ماده 
سهامداران الزامي  بود و در صورت وجود منافع تقسيم بيست درصد از سود ويژه ساالنه بين 

  .است
گيري نسبت به امور  العاده منحصرا به منظور رسيدگي و تصميم مجمع عمومي فوق  :568ماده 

ان بيش از نصف اين مجمع با حضور دارندگ. گردد خاصي كه در اين قانون آمده است تشكيل مي
چنانچه حد نصاب مزبور در نخستين جلسه بدست نيايد، . يابد سهام داراي حق رأي، رسميت مي

راي رسميت خواهد يافت، به  جلسه براي بار دوم وبا حضور صاحبان يك سوم سهام داراي حق
  .شرط آنكه نتيجه دعوت نخست در دعوت دوم قيد شده باشد

العاده همواره به اكثريت دوسوم آراء حاضرين در جلسه  فوقتصميمات مجمع عمومي   :569ماده 
  .رسمي معتبر خواهد بود

هرگونه تغيير در مقررات اساسنامه از جمله اتخاذ تصميم راجع به سرمايه شركت،   :570ماده 
صدور سهام ممتاز يا تغيير در مزاياي اين گونه سهام، تجويز انتشار اوراق مشاركت ، تبديل سهام 

العاده  منحصرا در صالحيت مجمع عمومي فوق تجزيه، ادغام، تبديل و انحالل شركت  و همچنين



 

 ١٢٨

  .قرار دارد
دعوت از مجامع عمومي بر عهده رئيس هيات مديره است كه در مواردي كه هيات مديره   :571ماده 

  .مكلف به آن است پس از تصويب هيات مديره، مبادرت به اين امر مي كند
ت مديره مجمع عمومي عادي ساالنه را در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس چنانچه هيا  :572ماده 

  .شركت مكلف است راساً به دعوت مجمع مزبور اقدام كند
اين قانون و يا عدم  725در صورت عدم تنظيم و تسليم به موقع مدارك مقرر در ماده   :573ماده 

پايان هر سال مالي توسط ماه پس از  5دعوت از مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، حداكثر 
رئيس و اعضاي هيات مديره و همينطور در صورت عدم دعوت از مجمع عمومي عادي، ظرف يك 

به جزاي نقدي از ده ميليون تا  ماه پس از انقضاي مدت مذكور توسط بازرس، از آنها حسب مورد 
  . پنجاه ميليون ريال محكوم خواهند شد
رئيس و اعضاء هيات مديره و بازرس مكلف به دعوت مجمع حكم اين ماده براي ساير مواردي كه 

  .عمومي هستند و در موعد مقرر اقدام نكنند نيز جاري است
توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي  هيات مديره و همچنين بازرس شركت مي  :574ماده 

گهي دعوت قيد در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آ. العاده دعوت نمايند را به طور فوق
  .شود
باشند، حق دارند خواستار  سهامداراني كه حداقل يك پنجم سهام شركت را دارا مي  :575ماده 

العاده از هيات مديره شوند و هيات  دعوت از سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق
  مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد 

توانند  قرر دعوت كند، در غير اين صورت درخواست كنندگان ميدرخواست را با رعايت تشريفات م
در اين صورت، بازرس مكلف خواهد بود كه با . دعوت مجمع را از بازرس شركت خواستار شوند

رعايت تشريفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايد و گرنه سهامداران 
به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آنكه كليه تشريفات  كننده حق خواهند داشت مستقيما درخواست

راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط 
  .هيات مديره و بازرس تصريح نمايند

، دستور مجمع منحصرا موضوعي خواهد بود كه در درخواست درج 575در مورد ماده   :576ماده 
  .شده است

فاصله بين نشر دعوتنامه و تاريخ تشكيل مجامع عمومي حداقل ده روز و حداكثر سي   :577ماده 
  .روز خواهد بود

و محل تشكيل مجمع ،  ساعت و  در آگهي دعوت مجمع عمومي، دستور جلسه و تاريخ   :578ماده 
  .نشاني كامل بايد ذكر شود

تگاه شركت باشد، مگر اين كه محل تشكيل مجمع عمومي بايد در محدوده شهري اقام : 1تبصره 



  

 

  . صددرصد صاحبان سهام براي تشكيل مجمع، محل ديگري را توافق نمايند
اتخاذ هرگونه تصميمي خارج از آنچه كه به عنوان دستور جلسه آگهي شده، فاقد اعتبار   :2تبصره 

ورد در جلسه حضور داشته و با طرح م است، مگر آنكه دارندگان صددرصد سهام داراي حق رأي
  .يا موارد پيشنهادي موافق باشند

تواند شيوه تشكيل جلسات مجمع را به صورت ويدئوكنفرانس يا  اساسنامه مي: 3تبصره 
  .بيني كند الكترونيكي نيز پيش

اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره  مجامع عمومي بوسيله هيات رئيسه  :579ماده 
بيني نشده باشد، رياست مجمع با رئيس  در اساسنامه پيش در صورتي كه ترتيب ديگري. شوند مي

باشد، به جز هنگامي كه دستور جلسه مجمع انتخاب يا بركناري همه يا برخي از  هيات مديره مي
اعضاء هيات مديره باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از ميان سهامداران حاضر در جلسه 

شوند، ليكن منشي  سهام با نام حاضر انتخاب مي برگزيده خواهد شد، ناظرين از ميان دارندگان
تواند براي هر تعداد از سهام متعلق به خود، شخصي را  هر سهامدار مي. ممكن است سهامدار نباشد
هر يك از نمايندگان مزبور از جهت رعايت مقررات مربوط به انتخاب . به نمايندگي معرفي كند

در هر حال تعداد . گردند نوان سهامدار تلقي مياعضاء هيات رييسه مجامع و اعمال حق راي بع
  .نفر باشد 5نمايندگان معرفي شده هر سهامدار نبايد بيشتر از 

در صورت عدم حضور رئيس و نايب رئيس هيات مديره، رياست با يكي ديگر از اعضاء  :تبصره 
از  هيات مديره و چنانچه هيچ عضوي از اعضاي هيات مديره در جلسه حاضر نباشند، يكي

  .شود سهامداران بدين منظور برگزيده مي
قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي، شركت ضمن احراز مالكيت سهامداران متقاضي   :580ماده 

از حاضرين در . حضور در جلسه مجمع به تعيين ميزان سهام و تعداد آراء آنان اقدام خواهد كرد
تگاه، تعداد سهام و تعداد آراء هريك از اقام مجمع صورتي تنظيم خواهد شد كه در آن هويت كامل،

  .حاضران قيد و به امضاء آنان خواهد رسيد
اي عمل كند كه  چنانچه شركت نسبت به احراز مالكيت و تعيين آراء اقدام نكند و به گونه : 1تبصره 

منجر به تشكيل جلسه مجمع شركت نشود هريك از اعضاي متخلف هيات مديره از يكصد ميليون 
  .يكصدوپنجاه ميليون ريال جريمه خواهند شدريال تا 

اي عمل كند  اگر هيات مديره نسبت به احراز مالكيت و تعيين آراء اقدام نكند و يا به گونه :2تبصره 
كه منجر به تشكيل جلسه مجمع شركت نشود، بازرس موظف است نسبت به احراز مالكيت و تعيين 

اختيارات هيات مديره در اين خصوص برخوردار آراء اقدام كند در اين صورت بازرس از كليه 
  .خواهد بود

هر كس مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومي گردد، به حبس   :581ماده 
  .تعزيري از سه ماه تا يكسال يا به جزاي نقدي از ده تا هشتاد ميليون ريال محكوم خواهد شد

ر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع رئيس و هريك از اعضاي هيات مديره ه  :582ماده 



 

 ١٣٠

تنظيم نكنند، به جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهند  580را مطابق ماده 
  .شد

هر كس با سوء نيت و به خالف واقع خود را دارنده سهم معرفي كند و به اين طريق در   :583ماده 
نمايد، اعم از آنكه اين كار را شخصاً يا توسط  اخذ رأي در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت

  .ديگري انجام داده باشد، به جزاي نقدي از ده ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم خواهد شد
رئيس و هريك از اعضاي هيات رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق رأي   :584ماده 

د به جزاي نقدي از بيست ميليون تا شصت صاحبان سهام در اين قانون را رعايت نكرده باشن
  .ميليون ريال محكوم خواهند شد

در تمامي مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي آمده است، منظور   :585ماده 
  .باشد اكثريت آراي حاضرين داراي حق رأي مي

ر مجمع مورد  هرگاه در مجمع عمومي در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستو  :586ماده 
تواند اعالم تنفس نموده و تاريخ جلسه  هيات رئيسه مجمع با تصويب مجمع مي  گيري نشود، تصميم

تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست . بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند
  .داشتو در جلسه بعد، مجمع با حداقل حد نصاب قانوني جلسه قبل رسميت خواهد 

شود كه به  اي توسط منشي تهيه مي از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه  :587ماده 
امضاي  اعضاي هيات رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز اصلي شركت نگهداري 

  . باشد مسئوليت تنظيم صورتجلسه به عهده هيات رئيسه مجمع عمومي مي .خواهد شد
  .معتبر است هيات رئيسه،   ءاعضا اكثريت  يا داشتن امضاصورتجلسه تنظيمي ب 

تنظيم نشده باشد، هريك از اعضاء متخلف  587چنانچه صورت جلسه مذكور در ماده   :588ماده 
  . هيات رئيسه به جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون ريال محكوم خواهند شد

به تقاضاي هر ذينفع و .  قع تنظيم شودناقص يا برخالف وا مذكور به صورت چنانچه صورتجلسه 
يكصد ميليون  به پرداخت شود و هريك از امضاء كنندگان  با صدور حكم دادگاه تجارتي ابطال مي

  .تا دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد
در مواردي كه تصميمات مجامع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد، يك نسخه از   :589ماده 

  :ها ارسال شود بايد براي ثبت به مرجع ثبت شركت صورت جلسه مجمع
  .ـ انتخاب مديران و بازرس1
  .هاي مالي ـ تصويب صورت2
  .ـ كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير ديگر در اساسنامه3
  .  ـ انحالل، تجزيه و ادغام شركت و نحوه تصفيه آن4
  .ـ انتشار اوراق مشاركت5



  

 

  مديريت شركت: مبحث هشتم •
اي مركب از اشخاص حقيقي و حقوقي كه از  اداره شركت سهامي بوسيله هيات مديره  :590ماده 

باشند، صورت  گردند و كالً يا بعضاً قابل عزل مي ميان سهامداران يا خارج از آنها انتخاب مي
  .پذيرد مي

، بايد يك شخص حقيقي را  شود كه براي عضويت هيات مديره انتخاب مي شخص حقوقي  :تبصره
  .نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايدبه 

جز در مورد نخستين گروه از اعضاي هيات مديره كه توسط مجمع عمومي مؤسس يا   :591ماده 
شود، انتخاب و بركناري اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي عادي  مؤسسين برگزيده مي

  .شود انجام مي
شود ليكن اين مدت از سه سال  ات مديره در اساسنامه معين ميمديريت اعضاي هي مدت  :592ماده 

  .باشد بالمانع مي اعضاء هيات مديره انتخاب مجدد . تجاوز نخواهد كرد
حداقل تعداد اعضاي هيات مديره در شركت سهامي خاص سه و در شركت سهامي عام   :593ماده 

  .باشد پنج عضو مي
  .بايد فرد باشد شمار اعضاي هيات مديره در هر حال :تبصره

هاي  نفر و براي شركت 2هاي سهامي خاص حداقل  شركتعمومي بايد براي  مجمع   :594ماده 
  .البدل هيات مديره انتخاب نمايد عضو علي نفر،  3سهامي عام حداقل 

در صورت فوت، پذيرش استعفا يا فقد صالحيت و يا نقد شرايط از يك يا چند عضو   :595ماده 
البدل بالفاصله مطابق مقررات اساسنامه و بدون انجام هرگونه تشريفاتي  ي علياعضا هيات مديره،

هاي خالي در  البدل كافي براي پر كردن سمت در صورتي كه اعضاي علي. جاي آنها را خواهند گرفت
هيات مديره نباشند و يا به هردليل ناتوان و يا ممنوع از تصدي چنين سمتي باشند، مدير يا مديران 

در . انده مكلفند از مجمع عمومي عادي براي تكميل تعداد اعضاي هيات مديره دعوت كنندباقي م
صورت عدم امكان و يا خودداري مدير يا مديران باقيمانده از انجام تكليف مزبور يا شمول يكي از 
حاالت مذكور در باال نسبت به كليه مديران، بازرس قانوني شركت به محض اطالع از موضوع، 

  .باشد ه دعوت از مجمع عمومي عادي به منظور فوق ميموظف ب
در صورت عدم امكان و يا خودداري بازرس قانوني شركت از انجام تكليف فوق و يا شمول حاالت 

تواند از مجمع عمومي دعوت به عمل آورد، مشروط به آنكه  مذكور نسبت به وي، هر ذينفع مي
ظور باال از سوي مديران باقيمانده و يا بازرس ضمن ذكر دستور جلسه، عدم دعوت از مجمع به من

  .را در دعوتنامه قيد نمايد
جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام دربارة آنها   :596ماده 

در صالحيت خاص مجامع عمومي است، هيات مديره شركت داراي كليه اختيارات الزم براي اداره 
. د، مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشدباش امور شركت مي
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محدود كردن اختيارات هيات مديره در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط در 
  .اثر است روابط اعضاي هيات مديره و شركت معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث بي

از بين اعضاي خود، يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد هيات مديره در اولين جلسه   :597ماده 
مدت رياست رئيس و مدت نيابت رئيس . نمايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين مي

هيات مديره در هر موقع . هيات مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود
هر ترتيبي خالف اين . هاي مذكور عزل كند تواند رئيس و نايب رئيس هيات مديره را از سمت مي

  .اثر خواهد بود ماده مقرر شود بي
از نظر اجراي مفاد اين ماده شخص حقيقي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو : 1تبصره 

  .هيات مديره معرفي شده باشد، در حكم عضو هيات مديره خواهد شد
ايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب هرگاه رئيس هيات مديره موقتا نتواند وظ :2تبصره 

   .رئيس هيات مديره انجام خواهد داد
دعوت از اعضاي هيات مديره و اداره جلسات بر عهده رئيس هيات مديره و در غياب   :598ماده 

  . وي برعهده نايب رئيس هيات مديره است
. ت مديره الزم استبراي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاي هيا  :599ماده 

مگر آنكه در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر   تصميمات بايد با اكثريت آراي حاضرين اتخاذ گردد،
  .شده باشد

اي  ولي در هرحال عده. ترتيب تشكيل جلسات هيات مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد  :600ماده 
توانند در صورتي كه از تاريخ  ند، مياز مديران كه حداقل يك سوم اعضاي هيات مديره را تشكيل ده

تشكيل آخرين جلسه هيات مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستورجلسه هيات مديره را 
  .دعوت نمايند

  .دعوتنامه بايستي به نحو مضبوطي به آگاهي ساير اعضاي هيات مديره برسد :تبصره
اي تنظيم و به امضاي مديران  سهبراي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورتجل  :601ماده 

در صورت جلسات هيات مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب . حاضر در جلسه برسد
اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ آن، ذكر  باشند و خالصه مي
تجلسه مخالف باشد هريك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صور. شود مي

يك يا چند تن از مديران حاضر از امضاي  خودداري. نظر او بايد در صورتجلسه قيد شود
  .شدبا مي مخالفت با تصميمات اتخاذ شده  به منزله صورتجلسه 

هيات مديره بايد يك شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود   :602ماده 
تواند در عين حال رئيس  مديرعامل شركت نمي. حمه او را تعيين كندالز اختيارات، مدت تصدي و حق

  .هيات مديره همان شركت باشد مگر باتصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي
  .تواند مدير عامل را بركنار نمايد  هيات مديره در هر موقع مي: تبصره 



  

 

ديره به او تفويض شده است، مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيات م  :603ماده 
  .شود و از طرف شركت حق امضا دارد نماينده شركت محسوب مي

اي از صورتجلسه هيات  نام، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه  :604ماده 
  .ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمي و روزنامه شركت آگهي شود مديره به مرجع ثبت شركت

هايي كه مديران شركت، شريك يا  عضو  مديران شركت و همچنين مؤسسات و شركت  :605ماده 
درصد شريك آنها باشند  5باشند و يا به ميزاني بيش از  هيات مديره يا مدير عامل آنها مي

شود بطور  توانند بدون اجازه هيات مديره در معامالتي كه با شركت يا به حساب شركت مي نمي
همچنين معامالت شركت با سهامداران . تقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوندمستقيم يا غيرمس

درصد  20ها و مؤسساتي كه بطور مشترك بيش از  درصد سهام آن و با شركت 20داراي بيش از 
در چنين معامالتي هيات . سهم شركت ديگري را دارا باشند بايد با كسب اجازه از هيات مديره باشد

اي كه اجازه آن داده شده است بالفاصله مطلع كند و  ازرس شركت را از معاملهمديره موظف است ب
بازرس نيز مكلف است نظر . گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي سال مربوطه ارائه نمايد

اعضاي هيات . اي در گزارش ساالنه به همان مجمع ارائه كند خود را درباره شرايط چنين معامله
ل و سهامداران ذينفع به هنگام اتخاذ تصميم در مورد چنين معامالتي در جلسه مديره و مديرعام

  .راي نخواهند داشت هيات مديره و مجمع عمومي مربوط حق
ه در امور مربوط تابع هاي  معامالت شركت با اشخاص حقوقي مشمول اين ماده و شركت :تبصره

ت در صورتي كه مطابق روال عادي و به خريد و فروش كاال و خدمات مرتبط با فعاليت جاري شرك
متعارف مبادالت شركت با سايرين انجام شود صرفا از حيث اخذ مجوز هيات مديره مشمول 

  .مقررات مندرج در اين ماده  نخواهد بود
مجمع عمومي عادي تصويب نشود، در مقابل در  هرچند   605معامالت مذكور در ماده   :606ماده 

در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت داشته و يا از  اشخاص ثالث معتبر است مگر
در صورتي كه براثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد،  مديران . آن آگاه بوده باشد

متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به  اند  ذينفع و مديراني  كه آگاهانه اجازه  معامله را داده
  .باشند شركت مي

اين قانون بدون اجازه هيات مديره  605معامالت مذكور در ماده  در صورتي كه   :607ده ما
صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكند آن معامالت قابل ابطال 

تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد هر معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه  خواهد بود وشركت مي
جام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن، ابطال معامله را از دادگاه تجارتي صالحيتدار ان

 . ليكن در هر حال مسئوليت مدير يا مديران ذينفع در مقابل شركت باقي خواهد بود. درخواست كند
تصميم به درخواست ابطال معامله با مجمع عمومي عادي است كه پس از استماع گزارش بازرس 

مدير يا مديران . ني بر عدم رعايت تشريفات الزم جهت انجام معامله در اين مورد رأي خواهد دادمب
مجمع عمومي مذكور در اين ماده به . ذينفع درمعامله، حق شركت در رأي گيري را نخواهد داشت
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معامالت موضوع اين ماده در مقابل . دعوت هيات مديره يابازرس شركت تشكيل خواهد شد
  .الث معتبر استاشخاص ث

مديران شركت حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت   :608ماده 
تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند، مگر با تصويب مجمع عمومي عادي شركت به اتفاق  نمي
 20يمه برپايه اين گونه عمليات باطل و متخلف ملزم به استرداد اصل و پرداخت خسارت و جر. آراء

در مورد . باشد درصد در سال از تاريخ پرداخت وام يا اعتبار تا روز استرداد آن به شركت مي
معامالت مذكور به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي   هاي مالي و اعتباري، ها و شركت بانك

ايندگي شخص ممنوعيت مذكور شامل اشخاصي نيز كه به نم. وجاري انجام گيرد معتبر خواهند بود
كنند و همچنين شامل همسر، پدر،  حقوقي عضو هيات مديره، در جلسات هيات مديره شركت مي

پرداخت وام به افراد . باشد مادر، اوالد، اوالد  اوالد، برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده مي
  .پذير است مكانباشند، مطابق ضوابط داخلي شركت ا اخير كه داراي رابطه استخدامي با شركت مي

هر . توانند فعاليت تجاري كه متضمن رقابت با شركت باشد، انجام دهند مديران نمي  :609ماده 
مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف مدير موجب ضرر شركت گردد، مسئول جبران 

  .تفويت منفعت است منظور از ضرر در اين ماده اعم از ورود خسارت . آن خواهد بود
پرداخت هرگونه حقوق و مزايا به اعضاي موظف و پرداخت حق حضور به اعضاي   :610ماده 

  .باشد غيرموظف هيات مديره با تصويب مجمع عمومي عادي مجاز مي
مجمع عمومي مي تواند اختيار فوق در خصوص تعيين حقوق و مزاياي اعضاي موظف را به هيات 

يات مديره متناسب با بهبود عملكرد ساليانه شركت پرداخت پاداش به اعضاي ه. مديره تفويض كند
باشد و پاداش پرداختي به هر عضو موظف نبايداز يكسال حقوق وي و به  و با تصويب مجمع مي

هر عضو غيرموظف از يكسال حق حضور وي بيشتر باشد ليكن در مواردي كه عملكرد شركت 
سوم آرا به /فوق را با تصويب دوتواند پاداشي مازاد بر پاداش  متنضمن سود باشد مجمع مي

در هرحال مجموع پاداش پرداختي به اعضاي هيات مديره نبايد . اعضاي هيات مديره پرداخت كند
درصد  5درصد سود قابل تخصيص و در شركت سهامي خاص از  2در شركت سهامي عام از 

اير با اين مقررات اساسنامه و هرگونه تضميمي كه مغ. سود قابل تخصيص شركت بيشتر باشد
  .ماده باشد باطل و بالاثر است

هاي موضوع اين ماده بايد به صورت مشخص در  اطالعات مربوط به تمامي پرداخت: تبصره
  . هاي مالي هيات مديره به مجمع افشا شود گزارش منضم به صورت

توان به  اعمال و اقدامات مديران شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي  :611ماده 
  .عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال آنان را غيرمعتبر دانست

امضا، مبادرت به انجام اعمال حقوقي تعهدآور به  در صورتي كه مدير يا مديران فاقد حق  :612ماده 
ند نام و براي شركت بكنند، منفردا و متضامنا با شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت خواه
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در صور ت عدم تاييد عمل از سوي شركت، مدير يا مديران در مقابل شركت مسئوليت . داشت
  خواهند داشت

هيات مديره موظف است ظرف يك ماه قبل از انقضاي مدت ماموريت، از مجمع عمومي   :613ماده 
و يا در صورتي كه هيات مديره از مجمع دعوت نكند . براي انتخاب اعضاي هيات مديره دعوت كند

به هر دليلي مانع تشكيل آن شود، بازرس موظف است ظرف مدت دو هفته از مجمع دعوت كند و در 
، دارندگان     سرمايه شركت  صورت خودداري بازرس از دعوت و يا عدم وجود بازرس در شركت

ت حق خواهند داشت، مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعو
مجمع را رعايت نموده و عالوه بر ذكر دستور جلسه، عدم دعوت از مجمع توسط هيات مديره و يا 

  .بازرس را در دعوتنامه قيد كنند
كه به هر دليل مجمع برگزار نشود و يا نسبت به انتخاب هيات مديره اتخاذ تصميم نكند،  در صورتي

دادگاه تجارتي . ت تعيين هيات مديره كندتواند از دادگاه تجارتي ذيصالح درخواس هر ذينفع مي
  .مكلف است به ترتيب از ميان صاحبان بيشترين سرمايه يا سهام، هيات مديره را انتخاب كند

در صورتي كه صاحبان سرمايه يا سهام واجد شرايط الزم براي احراز سمت هيات مديره نباشند، 
  نحالل آن اتخاذ تصميم خواهد نموددادگاه تجارتي نسبت به چگونگي ادامه فعاليت شركت يا ا

مديران شركت كه عمداً مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرس   :614ماده 
شركت بايد انجام پذيرد، به اين منظور دعوت ننمايند و يا بازرس شركت را در مواقعي كه حضور 

پرداخت جزاي نقدي از بيست ميليون دعوت نكنند به  او طبق قانون الزامي است، به مجمع عمومي 
هاي تجاري محروم  شركت ريال تا هشتاد ميليون ريال محكوم و به مدت يك تا سه سال از مديريت 

   .خواهند شد
هاي مالي،  هيات مديره مكلف است، امكان دسترسي هريك از سهامداران را به صورت  :615ماده 

داري از آنها را ده روز قبل از انعقاد مجمع بر گزارش فعاليت مديران و گزارش بازرس و نسخه
  .عمومي فراهم نمايد

هيات مديره مكلف است هر سال مالي يك پانزدهم  از سود قابل تخصيص شركت،   :616ماده 
درصد  25را به عنوان اندوخته قانوني منظور كند، همين كه اين اندوخته  به  729موضوع ماده 

اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد، سرمايه شركت رسيد، منظور كردن آن 
درصد كل سرمايه برسد ادامه خواهد  25كسر يك پانزدهم مذكور تا وقتي كه اندوخته قانوني به 

  .يافت
هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات مديره مكلف  اگر بر اثر زيان  :617ماده 

هاي  هاي شركت از محل دارايي رش الزم متضمن امكان تأديه بدهياست بالفاصله ضمن ارائه گزا
العاده اقدام كند تا موضوع انحالل يا ابقاي  ق شركت به بازرس، نسبت به دعوت مجمع عمومي فو

هرگاه مجمع مزبور راي به انحالل شركت ندهد بايد در همان . گيري واقع شود شركت مورد تصميم
اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش و يا  484و  483جلسه و با رعايت مواد 
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  .سرمايه شركت را به ميزان الزم براي خروج از شمول صدر ماده افزايش دهد
العاده مبادرت نكند يا  در صورتي كه هيات مديره بر خالف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق

رت تشكيل مطابق مقررات قانوني اتخاذ عليرغم دعوت، مجمع مزبور تشكيل نشود يا در صو
  .تواند انحالل شركت را از دادگاه تجارتي صالحيتدار درخواست كند تصميم نكند، هر ذينفع مي

ها و امكانات شركت و يا با سوء نيت اختيارات  هريك از مديران شركت كه اموال، دارايي  :618ماده 
براي شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به خود را، بر خالف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا 

باشد و يا با تباني با هر شخص ديگري مورد استفاده  طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع مي
قرار دهند، عالوه بر بازپر داخت منافع حاصله و جبران خسارت وارده، به حسب تعزيري از سه ماه 

شركت تجاري به مدت سه برابر حبس  و يك روز تا سه سال و محروميت از تصدي مديريت هر
  .محكوم خواهند شد

  بازرس شركت: مبحث نهم •
كند  مجمع عمومي عادي در هر سال شخص يا اشخاصي را به عنوان بازرس انتخاب مي  :619ماده 

مجمع عمومي . انتخاب مجدد بازرس بالمانع است. تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل كند
  .واند بازرس را به شرط انتخاب جانشين عزل كندت عادي در هر زمان مي

اي است كه به تصويب  نامه هاي سهامي مطابق آيين نحوه انتخاب بازرس براي شركت :تبصره
  .رسد هيات وزيران مي

مجمع عمومي عادي بايد عالوه بر بازرس اصلي، يك شخص را به عنوان بازرس   :620ماده 
وريت، فوت، استعفا و سلب صالحيت بازرس و يا انحالل البدل انتخاب كند تا در صورت معذ علي

  .بازرس اصلي، جايگزين وي گردد) براي اشخاص حقوقي(
هاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس و انتخاب اولين  انتخاب اولين بازرس شركت  :621ماده 

  .هاي سهامي خاص توسط مؤسسين به عمل خواهد آمد بازرس شركت
  :توانند به سمت بازرس شركت سهامي انتخاب شوند ياشخاص زير نم  :622ماده 

  .اين قانون 460و  459ـ اشخاص مذكور در ماده 1
  .ـ مديران شركت2
ـ پدر، مادر، اجداد، خواهر، برادر، همسر و بستگان درجه يك همسر، فرزندان و همسر فرزندان 3

  .مديران شركت
  .كند دريافت مي ـ هر كس كه خود يا همسرش از مديران شركت موظفاً حقوق4
هايي كه يك يا چند تن از مديران در آنها مدير يا  ـ هركس كه خود يا همسرش موظفاً از شركت5

  .كند سهامدار باشند، حقوق دريافت مي
  .باشند ـ اشخاص حقوقي كه مديران شركت در آنها مدير يا شريك مي6
  .درصد سهام شركت را داشته باشند 10ـ سهامداراني كه بيش از 7



  

 

  .اند ـ شركا و مديران اشخاص حقوقي كه به عنوان بازرس شركت انتخاب شده8
ـ مؤسسات حسابرسي كه خود يا يك چندتن از مديران آن در شركتي سمت مديريت دارند ويا 9

باشند از انتخاب شدن  سرمايه شركتي را دارا  مي% 20مديران و يا اعضاي آن در مجموع بيش از 
  .باشند بور ممنوع ميبه عنوان بازرس شركت مز

هركس با وجود منع قانوني، آگاهانه سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد، به   :623ماده 
هاي  جزاي نقدي از يكصدميليون تا سيصد ميليون ريال و محروميت از تصدي بازرسي شركت

  .سال محكوم خواهد شد 5تا  2تجاري از 
ير مواد اين قانون براي وي مقرر گرديده، مكلف بازرس عالوه بر وظايفي كه در سا  :624ماده 

كند برپايه  هاي مالي كه هيات مديره براي تسليم به مجمع عمومي عادي تهيه مي است درباره صورت
 و اطالعاتي كه مديران در  استانداردهاي حسابرسي اظهارنظر كند و همچنين درباره درستي مطالب 

بازرس بايد اطمينان حاصل كند كه حقوق . اظهارنظر كنداند،  گزارش خود به مجمع عمومي گذاشته
صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است به طور يكسان رعايت 

و در صورتي كه مديران اطالعاتي بر خالف واقع در اختيار صاحبان سهام قرار دهند  است شده 
بازرس بايد گزارش موضوع اين ماده را . سازد بازرس مكلف است كه مجمع عمومي را از آن آگاه

به مجمع عمومي عادي تسليم كند وهيات مديره مكلف است امكان دسترسي هريك از سهامداران به 
روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي فراهم  10آن را الاقل  برداري از  گزارش مذكور و نسخه

  .كند
 تخلف نمايد، به 624تكاليف مقرر در ماده  در صورتي كه بازرس شركت از انجام  :625ماده 

  .نقدي از سي ميليون تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد پرداخت جزاي
بازرس شركت سهامي در گزارشهاي خود راجع به اوضاع شركت به مجمع  گاههر  :626ماده 

ه حبس تعزيري از عمومي آگاهانه اطالعات خالف واقع بدهد و يا اين گونه اطالعات را تصديق كند، ب
  .باشد اين مجازات قابل تبديل به جزاي نقدي نمي.  سال محكوم خواهد شد 2ماه تا  6

تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي  مي  بازرس در چارچوب وظايف خود،  :627ماده 
مطالبه  الزم را ، نسبت به امور شركت انجام داده و اسناد و مدارك و اطالعات مربوطه به شركت را

تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه برعهده  بازرس مي. كرده و مورد رسيدگي قرار دهد
دارد از نظر كارشناسان استفاده نمايد به شرط آنكه آنها را قبالً به نحو مضبوطي به شركت معرفي 

حق هرگونه اين كارشناسان در مواردي كه بازرس تعيين مي كند مانند خود بازرس . كرده باشد
  .تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت

هريك از مديران شركت كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرس شود يا اسناد و   :628ماده 
اطالعاتي را كه براي انجام وظايف وي الزم است در اختيار بازرس قرار ندهد، به جزاي نقدي از 

و به مدت دو تا پنج سال از مديريت هر شركت  بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال محكوم
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  .تجاري محروم خواهد شد
چنانچه بازرس در جريان بررسي امور شركت متوجه تخلف يا تقصيري از ناحيه   :629ماده 

در صورتي كه . مديران شركت شودد، بايستي مراتب را به اولين مجمع عمومي عادي گزارش كند
ورود زيان به شركت شود، بازرس موظف است با قيد فوريت  مزبور موجب انتظار تا تشكيل جلسه 

  . العاده دعوت كند مجمع ياد شده را به طور فوق
در صورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش   :630ماده 

هاي مالي  اند، صورت اين قانون به عنوان بازرس تعيين شده 622اشخاصي كه بر خالف ماده 
  .فاقد اثر قانوني است را مورد تصويب قرار دهد، اين تصويب شركت 
  .شود العاده مشمول حكم اين ماده مي تصميمات مجامع عمومي فوق :تبصره

در صورتي كه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده باشد، يا بازرس تعيين شده  از ارايه   :631ماده 
صالحيتدار به درخواست هر ذينفع،   و يا خودداري نمايد، مرجع قضايي باشد گزارش ناتوان 

شخصي را به طور موقت به سمت بازرس شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوط را تا انتخاب 
االجرا  تصميم مرجع قضايي در اين مورد قطعي و الزم. بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهد

  .است
شود، در  ا انجام وظايف خود مرتكب ميبازرس شركت  به سبب تخلفاتي كه در رابطه ب  :632ماده 

  .باشد مقابل شركت، سهامداران و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارات وارده مي
توانند در معامالتي كه با شركت يا به  بازرس و همچنين همسر و فرزندان وي نمي  :633ماده 

اي باطل بوده  عاملهچنين م. گيرد، به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شود حساب شركت انجام مي
  . و بازرس متخلف مسئول جبران خسارات وارده بر شركت خواهد بود

اعمال  622هاي مندرج در ماده  در صورتي كه بازرس شخص حقوقي باشد، ممنوعيت :تبصره 
  .شود مي

مشاركت كند، به  633در صورتي كه بازرس شركت آگاهانه در معامالت مذكور در ماده   :634ماده 
  .هاي تجاري محروم خواهد شد شركت  سال از تصدي سمت بازرسي  5ا ت 3مدت 
دريافت وام، اعتبار، هديه، و هرگونه تسهيالت و نيز اخذ تضمين براي ديون و يا تعهد   :635ماده 

توسط بازرس شركت، پدر، مادر، اجداد، خواهر، برادر، همسر و بستگان درجه يك همسر، فرزندان 
اين قانون، از شركت ممنوع باشد، تخلف از  633ه شرح مزبور در ماده و همسر فرزندان بازرس ب

اين ماده توسط بازرس موجب بطالن عمل حقوقي انجام شده و الزام به جبران خسارات وارده به 
درصد مبلغ دريافتي يا ارزش تعهد در هر سال از سوي  20شركت توسط بازرس و پرداخت معادل 

همچنين متخلف از اين ماده به محروميت از تصدي سمت . باشد ذينفع عمل مزبور به شركت مي
  .شود سال محكوم مي 3هاي تجاري، به مدت  بازرسي و مديريت شركت

هاي مادر، تابعه و وابسته به آن نيز  در صورتي كه بازرس شخص حقوقي باشد، شركت :1تبصره 



  

 

  .مشمول اين محدوديت خواهند بود
هاي مالي و اعتباري در صورتي كه بازرس، پدر، مادر، اجداد،  تها و شرك در مورد بانك :2تبصره 

خواهر، برادر، همسر و بستگان درجه يك همسر، فرزندان و همسر فرزندان بازرس تحت قيود و 
شرايط عادي و جاري و بدون دخالت بازرس از بانك يا شركت مالي و اعتباري ذيربط وام يا 

  .اعتبار تحصيل كنند، معتبر خواهد بود
  .الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است تعيين حق  :636ماده 

بازرس عالوه بر رعايت موارد مذكور در اين قانون، در تمامي مراحل انجام وظايف   :637ماده 
طرفي، دقت و  بي. اي مربوطه از جمله درستكاري خود، ملزم به رعايت ضوابط و موازين حرفه

  .باشد رازداري مي

  ت در سرمايه شركتتغييرا: مبحث دهم •
  .يابد سرمايه شركت فقط با صدور سهام جديد افزايش مي  :638ماده 

  :هاي زير امكان پذير است تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از شيوه  :639ماده 
  .ـ پرداخت نقدي1
  .ـ تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد2
دوخته اختياري يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد ـ انتقال سود تقسيم نشده يا ان3

  .به سرمايه شركت
  .ـ تبديل اوراق مشاركت به سهام4

  .فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به غيرنقد نيز مجاز است :1تبصره 
  .انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است :2تبصره 

سهام جديد را براي مبلغ اسمي بفروشد يا مبلغي را عالوه بر مبلغ  تواند شركت مي  :640ماده 
تواند عوايد حاصله از  شركت مي. اسمي سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت كند

اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم 
  .ام جديد به صاحبان سهام سابق بدهدكند يا در ازاي آن سه

العاده، در مورد افزايش سرمايه، به پيشنهاد هيات مديره و پس از  مجمع عمومي فوق  :641ماده 
  .كند قرائت گزارش بازرس شركت، اتخاذ تصميم مي

نمايد، شرايط مربوط به  مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي
م جديد و تاديه قيمت آن را تعيين يا اختيار تعيين آن را به هيات مديره واگذار خواهد فروش سها

  .كرد
پيشنهاد هيات مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه ونيز شامل 

هاي مالي شركت از ابتداي سال مالي جاري و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به  صورت
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. هاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشدحساب
روز قبل  30حداقل  و شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هيات مديره باشد،  بايدگزارش بازرس كه 

  .از تشكيل مجمع عمومي در اختيار سهامداران قرار گيرد
اند به هيات مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه تو العاده مي مجمع عمومي فوق  :642ماده 

  .نبايد از دو سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا مبلغ معيني افزايش دهد
هيات مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه،   :643ماده 

مربوط به مقدار سرمايه ثبت حداكثر ظرف مدت يك ماه مراتب را ضمن اصالح اساسنامه در قسمت 
  .ها اعالم كند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم آگهي شود شده شركت، به مرجع ثبت شركت

هريك از مديران كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتي كه ثبت افزايش   :644ماده 
جديد صادر و منتشر كنند،  سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات الزم انجام گرفته باشد، سهام
  .به جزاي نقدي از سي ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم خواهند شد

باشند حق تقدم  در خريد سهام جديد، سهامداران شركت به نسبت سهامي كه دارا مي  :645ماده 
ا توانند حق تقدم مذكور ر مهلتي كه طي آن سهامداران مي. دارند و اين حق قابل واگذاراي است

گردد،  نويسي تعيين مي اين مهلت از روزي كه براي پذيره. اعمال كنند كمتر از يك ماه نخواهد بود
  .شود شروع مي

در صورتي كه هريك از  بيني شده است، به استثناي مواردي كه در اين قانون پيش  :646ماده 
نويسي و خريد  مديران شركت در هنگام افزايش سرمايه حق تقدم سهامداران را نسبت به پذيره

نويسي سهام جديد بايد در نظر گرفته شود به  سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتي را كه جهت پذيره
  .سهامداران ندهند، به جزاي نقدي از سي ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم خواهند شد

راي هيات مديره تواند متضمن اختيار تصميم به افزايش سرمايه ب اساسنامه شركت نمي  :647ماده 
  .باشد
در صورتي كه شركت قبال اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام منتشر كرده باشد   :648ماده 

شركت، حقوق دارندگان اين گونه اوراق نسبت به تبديل آنها به سهام  مديران چنانچه هريك از 
اركت قابل تبديل به شركت را در نظر نگرفته يا قبل از انقضاء مدتي كه طي آن اين قبيل اوراق مش

سهام شركت است، اوراق مشاركت جديد قابل تبديل به سهام منتشر كنند يا پيش از تبديل اوراق 
مشاركت يا بازپرداخت مبلغ آنها سرمايه شركت را مستهلك سازند يا آن را از طريق بازخريد سهام 

تغييراتي بدهند، به جزاي نقدي كاهش دهند يا اقدام به تقسيم اندوخته كنند يا در نحوه تقسيم منافع 
  .از ده ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم خواهند شد

مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب   :649ماده 
تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به  دهد، مي كند يا اجازه آن را به هيات مديره مي مي

تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند به شرط آنكه چنين تصميمي پس از  نويسي پذيره



  

 

 قرائت گزارش هيات مديره و گزارش بازرس اتخاذ گرديده و متناسب با ميزان سهام هر سهامدار 
  .و گرنه باطل خواهد بود باشد

از سهامداران و  گزارش هيات مديره بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم
معرفي شخص يا اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده و تعداد و 

گزارش بازرس . قيمت اين گونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت در نظر گرفته شده است، باشد
  .بايد حاكي از تاييد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيات مديره ذكر شده است

نويسي سهام جديد موجب هر نوع  چنانچه سلب حق تقدم در پذيره 649در مورد ماده   :650ده ما
انتفاع براي بعضي از صاحبان سهام گردد، اين گروه سهامداران حق ندارند در اخذ راي درباره 

در احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت الزم . سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند
بودن تصميمات مجمع عمومي، سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها  جهت معتبر

  .در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد
پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه، مراتب بايد از طريق نشر آگهي در   :651ماده 

عات مربوط به مبلغ افزايش در اين آگهي بايد اطال. روزنامه شركت به اطالع سهامداران برسد
سرمايه و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر سهامدار به نسبت سهام خود 

در صورتي كه براي . نويسي و نحوه پرداخت ذكر گردد حق تقدم در خريد آنها را دارد، مهلت پذيره
  .در آگهي قيد خواهد شدسهام جديد شرايط خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط 

حق تقدم خريد   شركت مكلف است ظرف مهلتي كه نبايد كمتر از يك ماه باشد، گواهي  :652ماده 
از قبيل پست سفارشي، الكترونيكي و غيره براي  سهام ناشي از افزايش سرمايه را بوسيله مطمئني 

افت گواهي حق تقدم ظرف مدت نام مكلفند براي دري صاحبان سهام بي. دارنده حق تقدم ارسال نمايد
  .مزبور به نشاني مشخص شده در آگهي افزايش سرمايه حضوراً يا از طريق رايانه رجوع نمايند

نامه حق تقدم بايد به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرر  گواهي  :653ماده 
  :شده امضا و مشتمل بر نكات زير باشد

  .ـ نام و مركز اصلي شركت1
  .شماره ثبت شركت ـ2
  .ـ مبلغ سرمايه فعلي و مبلغ افزايش سرمايه شركت3
حق خريد آن را دارد و ذكر مبلغ اسمي سهم و   ـ تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهي نامه ،4

  .حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
  .اي كه وجوه الزم بايد در آن پرداخته شود ـ نام بانك و مشخصات حساب سپرده5
  .نامه استفاده كند تواند از حق خريد مندرج در گواهي نامه مي لتي كه دارنده گواهيـ مه6
  .نويسي مقرر شده باشد ـ شرايط ديگري كه براي پذيره7

در صورتي كه سهامداران داراي حق تقدم، ظرف مدت مقرر از اين حق استفاده نكنند،   :654ماده 
نويسي به  مدت يك ماه از تاريخ خاتمه پذيرهحسب مورد تمام يا باقي مانده سهام جديد، ظرف 
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  .متقاضيان فروخته خواهد شد
هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تنها از  حق تقدم موضوع اين ماده در شركت

هاي سهامي  هاي سهامي عام و شركت طريق بازار بورس فروخته خواهد شد و در ساير شركت
  .شود فوق طبق تصميم مجمع تعيين مي خاص نحوه عرضه و فروش سهام

از حق  645چنانچه حق تقدم خريد سهام متعلق به سهامداراني كه در مهلت مقرر در ماده  :تبصره
هاي مربوط به عرضه و  اند، فروخته شود، مبلغ مذكور پس از كسر هزينه تقدم خود استفاده نكرده
  .ودش ن  مربوط منظور و پرداخت ميافروش به حساب سهامدار

هريك از مديران شركت سهامي كه عامداً اطالعات نادرستي به مجمع عمومي بدهند يا   :655ماده 
اطالعات نادرست را تصديق كنند كه منجر به سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به 

نويسي سهام جديد شود، به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال محكوم  پذيره
  .هاي تجاري محروم خواهند شد شركت مدت يك تا سه سال از مديريت و به 
 نويسي عمومي،  ابتدا  هاي سهامي عام بايد قبل از عرضه  سهام جديد براي پذيره شركت  :656ماده 

  .ها تسليم و رسيد دريافت كنند نويسي سهام جديد را به مرجع ثبت شركت پذيره طرح آگهي
بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز  656 يسي مذكور در مادهنو پذيره طرح آگهي  :657ماده 

  :شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد
  .ـ نام و شماره ثبت شركت1
  .هاي آن ـ موضوع شركت و نوع فعاليت2
  .ـ مركز اصلي شركت3
  .ـ در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاي مدت آن4
  .ه شركت قبل از افزايش سرمايهـ مبلغ سرماي5
  .ـ اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن6
  .ـ هويت كامل اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت7
  .ـ شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي8
  .تصفيهـ مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته و تقسيم دارايي بعد از 9

ـ مبلغ و تعداد اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و 10
  .شرايط تبديل اوراق مشاركت به سهم

ـ مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگر اوراق مشاركتي كه شركت منتشر كرده است و 11
  .تضمينات مربوط به آن

اص ثالث كه توسط شركت تضمين شده ـ مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخ12
  .است

  .ـ مبلغ افزايش سرمايه13
  .اند ـ تعداد و نوع سهام جديدي كه سهامداران با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده14



  

 

  .نويسي ـ تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره15
زش نويسي شود و حسب مورد مبلغ اضافه ار ـ مبلغ اسمي و نوع سهامي كه بايد پذيره16

  .سهم
  .نويسي بايد تعهد شود ـ حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره17
  .اي كه وجوه الزم بايد در آن پرداخته شود ـ نام بانك و مشخصات حساب سپرده18
نويسي شده نسبت به مبلغ افزايش  ـ نحوه عمل در مورد كسر و يا اضافه مبلغ پذيره19

  .سرمايه اعالم شده
  .كتذكر نام روزنامه شر -20

هاي مالي سال قبل شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به  صورت  :658ماده 
ها تسليم گردد و در صورتي كه تا آن  نويسي سهام جديد به مرجع ثبت شركت ضميمه سند پذيره

نويسي  هاي مالي سال قبل شركت تصويب نگرديده باشد اين نكته بايد در سند پذيره موقع صورت
  .قيدشود

روز از تاريخ دريافت مدارك مقرر در  20ها مكلف است حداكثر ظرف  مرجع ثبت شركت  :659ماده 
نويسي  ، در صورت مطابقت اسناد و مفاد آنها با مقررات قانوني، اجازه انتشار آگهي پذيره657ماده 

  .را صادر نمايد
دست كم در دو روزنامه نويسي سهام جديد بايد عالوه بر روزنامه شركت،  آگهي پذيره  :660ماده 

آيد يا در پايگاه  مرجعي كه خريد سهام در نزد آن به عمل مي محلكثيراالنتشار  و نيز  در 
هاي مالي  نويسي بايد قيد شود كه آخرين صورت پذيره  در آگهي. شود منتشر الكترونيكي آن، 





 

 

مركز شركت  ها و در شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركت
  .براي مراجعه عالقمندان آماده است

نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از  خريداران ظرف مهلتي كه در آگهي پذيره  :661ماده 
سهام را امضا كرده، مبلغي را كه بايد پرداخت شود تاديه و  نويسي پذيره يك ماه كمتر باشد، سند 
  .رسيد دريافت خواهند كرد

سهم كه بايد شامل نكات زير  نويسي پذيره نويسي سهام جديد به موجب سند  يرهپذ  :662ماده 
  :باشد به عمل خواهد آمد

  .ـ نام، موضوع، مركز اصلي و شماره ثبت شركت1
  .ـ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه2
  .ـ مبلغ افزايش سرمايه3
  .مرجع صدور آننويسي سهام جديد و  ـ شماره و تاريخ اجازه انتشار آگهي پذيره4
  .شود و مبلغ اسمي آن نويسي مي ـ تعداد ونوع سهامي كه پذيره5
  .شود ـ نام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم در آن پرداخته مي6
  .نويس ـ هويت و نشاني كامل پذيره7

نويسي موضوع ماده قبل نيز  اين قانون در مورد سند پذيره 494و  493مقررات مواد   :663ماده 
  .ستحاكم ا
نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از  پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره  :664ماده 

نويسي رسيدگي كرده و تعداد  انقضاي مدت تمديد شده، هيات مديره حداكثر تا يك ماه به امر پذيره
ها  ت شركتنويسان را تعيين و اعالم و مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثب سهام هريك از پذيره

  .اطالع خواهد داد
نويسي، مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان  هرگاه پس از رسيدگي به اسناد پذيره  :665ماده 

افزايش سرمايه باشد، هيات مديره مكلف است ضمن تعيين مقدار سهام هر خريدار، دستور استرداد 
   .وجه سهام اضافه خريداري شده را به بانك مربوطه بدهد

نويسي مذكور در  هرگاه افزايش سرمايه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم آگهي پذيره  :666 ماده
نويسان سهام جديد،  ها، به ثبت نرسد به درخواست هريك از پذيره به مرجع ثبت شركت 657ماده 

اي حاكي از عدم ثبت  نامه نويسي به آن تسليم شده است، گواهي مرجع ثبت شركت كه آگهي پذيره
نويسي يا خريد سهام و تاديه وجوه در  يش سرمايه شركت صادر و به مرجع يا بانكي كه پذيرهافزا

اند به بانك  نويسي كرده دارد تا اشخاصي كه سهام جديد را پذيره  آن به عمل آمده است ارسال مي
 اي كه براي افزايش در اين صورت هرگونه هزينه. مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند

  .سرمايه شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده شركت است
اي كه به امضاي  هاي سهامي خاص، ارايه اظهارنامه براي ثبت افزايش سرمايه شركت  :667ماده 
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ها، كافي خواهد  كليه اعضاي هيات مديره رسيده باشد، به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت
  :بود

العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را  ـ صورت جلسه مجمع عمومي فوق1
به هيات مديره داده است و در صورت اخير، صورتجلسه هيات مديره در خصوص 

  افزايش سرمايه
اين قانون در آن منتشر گرديده  651اي كه آگهي مذكور در ماده  ـ يك نسخه از روزنامه2

  .است
ه سهام جديد و در صورتي كه همه يا برخي از سهام اي كه حاكي از فروش كلي ـ اظهارنامه3

  .جديد، سهام ممتاز باشد شرح امتيازات و موجبات آن
ـ در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غيرنقد باشد بايد تمام قسمت غيرنقد 4

مجمع عمومي فوق العاده در اين مورد با حضور صاحبان . تسليم شركت گرديده باشد
 565و آورندگان سرمايه نقدي و غيرنقدي تشكيل شده و رعايت مقررات  سهام شركت

شود الزامي خواهد بود  اين قانون در آن قسمت كه به آورده غيرنقد مربوط مي 568لغايت 
و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد به اظهارنامه مذكور در اين ماده 

  .ضميمه شود
  .ذكور در اين ماده بايد به امضا كليه اعضا هيات مديره رسيده باشدهاي م اظهارنامه: تبصره

شوند بايد در حساب سپرده مخصوص  وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تأديه مي  :668ماده 
تأمين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حسابهاي شركت ممكن نيست مگر پس از . نگاهداري شوند

  .ركتبه ثبت رسيدن افزايش سرمايه ش
العاده، افزايش سرمايه را تصويب و تأديه آنرا از  در صورتي كه مجمع عمومي فوق  :669ماده 

طريق تبديل مطالبات حال شده اشخاص از شركت نيز تجويز كرده باشد، سهام جديدي كه در نتيجه 
ل به اين گونه افزايش سرمايه صادر خواهند شد، با امضاي سند خريد سهم توسط طلبكاراني كه ماي

سهامداراني كه فاقد . گيرد نويسي و يا خريد سهام جديد، حسب مورد، باشند، انجام مي پذيره
توانند با تأديه  بهاي سهام  باشند و يا مطالبات آنها كافي نباشد مي مطالبات حال شده از شركت مي

  .استفاده كنند  از حق تقدم خود در افزايش سرمايه
 7و  5و  3و  2و  1، نكات مندرج در بندهاي 669كور در ماده در سند خريد سهم مذ  :670ماده 
  .بايد قيد شود 662ماده 



 

 

بايد در موقع به ثبت رسانيدن  669نويسي يا خريد، با توجه به ماده  پس از انجام پذيره  :671ماده 
ها، صورت كاملي از مطالبات حال شده بستانكاران  افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت

س يا متقاضي كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك نوي پذيره
حاكي از صحت مطالبات مذكور كه بازرس شركت آن را تاييد كرده باشد، همراه با صورت جلسه 

العاده و اظهارنامه هيات مديره مبني بر اينكه كليه اين سهام خريداري شده و  مجمع عمومي فوق
  .ها تسليم شود شده است به مرجع ثبت شركتبهاي آن دريافت 

العاده شركت  مجمع عمومي فوق 617عالوه بر كاهش اجباري سرماية مذكور در ماده   :672ماده 
تواند به پيشنهاد هيات مديره در مورد كاهش سرمايه شركت به طور اختياري اتخاذ تصميم كند  مي

اي وارد نشود و  صاحبان سهام لطمهمشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تناسب حقوق 
  .اين قانون كمتر نگردد 483سرمايه شركت از حداقل مقرر در ماده 

كاهش سرمايه از طريق كاهش تعداد سهام به نسبت مساوي و يا كاهش بهاي اسمي سهام  :تبصره
  .گيرد و يا رد مبلغ كاهش يافتة هر سهم به صاحب آن، انجام مي

ديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل ظرف مدت يك ماه قبل از پيشنهاد هيات م  :673ماده 
  .العاده به بازرس شركت تسليم گردد تشكيل مجمع عمومي فوق

هاي مالي شركت  پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل صورت
حسابهاي سال مالي قبل  از ابتداي سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به

  .هاي مالي سال قبل باشد تصميم نگرفته باشد شامل صورت
بازرس شركت پيشنهاد هيات مديره در مورد كاهش سرمايه را مورد رسيدگي قرار داده   :674ماده 

العاده تسليم خواهد نمود و مجمع پس از استماع  و نظر خود را طي گزارش به مجمع عمومي فوق
  .ميم خواهد گرفتگزارش بازرس تص

هيات مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره   :675ماده 
  .كاهش، حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه شركت آگهي كند

در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت، هريك از دارندگان اوراق مشاركت و يا   :676ماده 
توانند  باشد، مي 675راني كه منشا طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين آگهي مذكور در ماده بستانكا

ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي، اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه 
  .تجارتي تقديم كنند

يه، وارد تشخيص در صورتي كه به نظر دادگاه تجارتي، اعتراض نسبت به كاهش سرما  :677ماده 
اي كه به نظر دادگاه تجارتي كافي باشد  داده شود و شركت جهت تامين پرداخت طلب معترض وثيقه

  .نسپارد، در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه تجارتي حكم به پرداخت آن خواهد داد
و وثيقه و همچنين در صورتي كه اعتراضي شده  676در مهلت دو ماه مذكور در ماده   :678ماده 

موضوع ماده قبل توديع نشده باشد كاهش سرمايه تا اجراي حكم قطعي دادگاه تجارتي، ممنوع 



 

 ١٤٨

   .است
براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم، هيات مديره   :679ماده 

شركت آگهي بايد در روزنامه . شركت بايد مراتب را طي آگهي به اطالع كليه سهامداران برساند
  .منتشر شود و به نحو مضبوطي به آگاهي سهامداران برسد

  :بايد مشتمل بر نكات زير باشد 679آگهي مذكور در ماده   :680ماده 
  .ـ نام ونشاني مركز اصلي شركت1
  .ـ مبلغ سرمايه شركت قبل وبعد از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه2
  .از كاهش سرمايه ـ بهاي اسمي سهام و يا تعداد سهام قبل و بعد3
ـ نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم يا مبلغ سهام كاهش 4

  .گيرد يافته در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام مي
  .خريد سهام شركت، توسط خود شركت ممنوع است  :681ماده 
شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه، مقررات هريك از اعضاي هيات مديره هر   :682ماده 
اين قانون را رعايت نكنند، به جزاي نقدي از پانزده ميليون ريال تا  710و  673، 672مواد 

هاي تجاري از يك  تا سه سال محكوم خواهند  يكصدميليون ريال و محروميت از مديريت  شركت
  .شد

ي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف شركت سهام هريك از اعضاي هيات مديره  :683ماده 
العاده را دعوت نكنند تا  هاي وارده حداكثر تا دو ماه مجمع عمومي فوق سرمايه شركت براثر زيان

موضوع انحالل يا بقاي شركت مورد بررسي قرار گيرد و حداكثر تا يك ماه نسبت به ثبت و آگهي 
ده ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال و  تصميم مجمع مذكور، اقدام نكنند به جزاي نقدي از

  .هاي تجاري از يك تا سه سال، محكوم خواهند شد شركت محروميت از مديريت 

  انحالل و تصفيه شركت سهامي: مبحث يازدهم •
  .شركت سهامي در موارد زير منحل مي شود  :684ماده 

غيرممكن  شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است، انجام داده يا انجام آن -1
العاده در خصوص تغيير موضوع از طريق اصالح  باشد، مگر اينكه مجمع عمومي فوق

  .اساسنامه اتخاذ تصميم كند
شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد، مگر اينكه مجمع  -2



 

 

 .العاده مدت مذكور را قبل از انقضا تمديد كند عمومي فوق

ديگر و يا تجزيه كه منجر به محو شخصيت حقوقي شركت در صورت ادغام در شركت  -3
 .شود

 .اين قانون 685در صورت صدور حكم قطعي دادگاه تجارتي طبق ماده  -4

 .در صورت ورشكستگي -5

  .العاده با تصميم اختياري مجمع عمومي فوق -6
  :تواند انحالل شركت را از دادگاه تجارتي درخواست كند در موارد زير هر ذينفع مي  :685ماده 

ـ در صورتي كه تا يكسال پس از به ثبت رسيدن شركت، اقدام مؤثر براي انجام موضوع آن 1
  .فعاليتهاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد ياصورت نگرفته 

هاي مالي هر يك از سالهاي مالي تا  ـ در صورتي كه مجمع عمومي ساالنه در مورد صورت2
  .تعيين كرده، اتخاذ تصميم نكرده باشدده ماه از تاريخي كه اساسنامه 

  .ماه بالمتصدي مانده باشد 6ـ در صورتي كه سمت هريك از مديران شركت بيش از 3
العاده براي اعالم انحالل  ، در صورتي كه مجمع فوق684ـ در مورد بندهاي يك و دو ماده 4

  .شركت تشكيل نشود و يا رأي به انحالل شركت ندهد
، دادگاه تجارتي بالفاصله برحسب مورد ضمن 685وارد مذكور در ماده در خصوص م  :686ماده 

ماه تجاوز نخواهد كرد را به شركت خواهد داد تا نسبت به  6اخطاري كتبي به شركت، مهلتي كه از 
در صورتي كه پس از انقضاء مهلت، شركت موجب يا . رفع موجب يا موجبات انحالل اقدام نمايد

نسازد، دادگاه تجارتي به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم موجبات انحالل را برطرف 
  .كرد انحالل مبادرت خواهد 

گيرد، مگر  انحالل و تصفيه امور شركت سهامي به موجب مقررات اين بخش انجام مي  :687ماده 
  .باشد در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات ناظر به ورشكستگي مي

باشد، مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي  مي امر تصفيه با هيات مديره  :688ماده 
  .دهد، ترتيب ديگري مقرر دارد العاده يا دادگاهي كه راي به انحالل مي فوق

  .بركناري مديران تصفيه با همان مرجعي است كه آنها را برگزيده است :تبصره
  .نفر باشند هاي سهامي عام نبايد كمتر از سه در هر صورت مديران تصفيه شركت  :689ماده 
نحوه و شرايط انتخاب مدير يا مديران تصفيه و نحوه تشكيل جلسات آنها تابع ترتيبات   :690ماده 

  .باشد ملحوظ در اين قانون در مورد هيات مديره مي
  .توان به عنوان مدير تصفيه انتخاب نمود اشخاص حقوقي را نيز مي  :691ماده 
ه باشد يا مديران تصفيه تعيين نشده باشند يا تعيين چنانچه امر تصفيه بالتصدي ماند  :692ماده 

شده ليكن به وظايف خود عمل نكنند، بازرس شركت مكلف است مراتب را به دادگاه تجارتي جهت 
در هر حال هر ذينفع حق دارد تعيين مدير يا مديران . تعيين مدير يا مديران تصفيه منعكس كند



 

 ١٥٠

  .تصفيه را از دادگاه تجارتي بخواهد
شود و بايد در دنبال نام شركت  شركت به محض انحالل، در حال تصفيه محسوب مي  :693 ماده

هاي  ذكر شود و نام مدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهي» در حال تصفيه«همه جا عبارت 
  .مربوط به شركت قيد گردد

د بود مگر آنكه به نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواه  :694ماده 
  .العاده يا حكم دادگاه تجارتي نشاني ديگري تعيين شده باشد مجمع عمومي فوق  موجب تصميم

تا پايان كار تصفيه، شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي   :695ماده 
صول مطالبات خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري، اجراي تعهدات، و

باشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معامالت جديدي الزم شود  و تقسيم دارايي شركت مي
  .مديران تصفيه انجام خواهند داد

روز از  10تصميم راجع به انحالل و اسامي مدير يا مديران تصفيه بايد ظرف مدت   :696ماده 
الم تا پس از ثبت براي اطالع همگان در ها اع طرف مدير يا مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت

  .روزنامه رسمي و روزنامه شركت اگهي شود
نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث  آگهي انحالل شركت مادام كه به ثبت نرسيده و  :697ماده 
  .اثر است بي

از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه ، سمت هيات مديره زائل شده و تصفيه شركت   :698ماده 
مديران تصفيه بايد كليه اموال و دفاتر، اوراق و اسناد مربوط به شركت را تحويل . گردد از ميآغ

  .دار شوند گرفته و بالفاصله امر تصفيه را عهده
مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات الزم براي امر   :699ماده 

توانند براي  باشند و مي وري و حق سازش را دارا ميتصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به دا
  .اثر است محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و بي. طرح دعاوي و دفاع وكيل تعيين نمايند

در صورتي كه اداره شركت در حال تصفيه به وسيله هيات مديره انجام شود، نحوه   :700ماده 
  .مانند هيات مديره شركت فعال خواهد بودگيري ه هاي تشكيل و تصميم دعوت و حدنصاب

اين قانون در مورد  مديران تصفيه نيز  732، 628،  614و  612، 611، 582مقررات مواد   :701ماده 
  .گردد اعمال مي



 

 

انتقال دارايي شركت در حال تصفيه تحت هر عنوان كالً يا بعضاً به اشخاص زير باطل   :702ماده 
  :است

هايي كه مديران  ارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم و شركتـ مديران تصفيه يا اق1
درصد سرمايه آنها منفردا يا  50مزبور در آنها داراي سمت مديريت هستند و يا حداقل 

  . باشد مشتركاً متعلق به مديران تصفيه و يا اقارب آنها به شرح فوق مي
هاي مادر،  دير تصفيه، شركتـ چنانچه مدير تصفيه شخص حقوقي باشد، شخص حقوقي م2

تابعه و وابسته به آن و همچنين مديران شخص حقوقي مدير تصفيه و اقارب آنها تا درجه 
  .دوم

شريك يا مدير اشخاص حقوقي ديگري ) شخص حقيقي و حقوقي(چنانچه مدير تصفيه  _3
  .باشد و اشخاص حقوقي مزبور طرف معامله واقع شوند

اين ماده عمل كنند ضامن اصل و منافع مال موضوع انتقال بوده و به مدير يا مديراني كه بر خالف 
  .شوند درصد ارزش مال مزبور محكوم مي 50پرداخت خسارت معادل 

تنها در صورتي كه دو بار دارايي شركت در حال تصفيه به مزايده گذاشته شده باشد و خريداري 
تصويب اكثريت صاحبان سرمايه و با اين  توانند با براي آن پيدا نشود، مدير يا مديران تصفيه مي

قيد كه قيمت خريد آنها از قيمت پايه مزايده كه به تاييد كارشناس رسمي دادگستري رسيده كمتر 
  نباشد، دارايي شركت را خريداري كنند

مدت مذكور نبايد . كند انجام شود تصفيه بايد ظرف مدتي كه مجمع عمومي معين مي  :703ماده 
چنانچه ظرف اين مدت امر تصفيه خاتمه نيابد، مدير يا مديران تصفيه بايد با  . اشدسال ب 2بيش از 

ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت، مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن به امر 
 اند به اطالع مجمع دانند و تدابيري را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر گرفته تصفيه الزم مي

عمومي صاحبان سهام رسانيده و مجمع عمومي صاحبان سهام پس از استماع نظريه بازرس در 
مورد گزارش مديران تصفيه نسبت به تمديد دوره تصفيه حداكثر براي دو سال ديگر اقدام 

سال انتخاب مي شوند، انتخاب مجدد آنان بالمانع  2مدير يا مديران تصفيه براي حداكثر . نمايند مي
  .است

هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تجارتي تعيين شده باشند، تمديد مدت   :704اده م
  .با دادگاه تجارتي خواهد بود 703مأموريت آنان نيز با رعايت شرايط مندرج در ماده 

تا هنگامي كه كار تصفيه پايان نيافته، مدير يا مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع   :705ماده 
هاي  با رعايت شرايط و تشريفات مقرر در قانون و اساسنامه دعوت نموده و صورتعمومي را 

  .مالي را همراه با گزارش عملكرد خود به مجمع عمومي تقديم نمايند
هاي مالي و گزارش مزبور، يك هفته پيش از تشكيل مجمع، جهت  اي از صورت نسخه :تبصره

  .گردد اظهارنظر به بازرس شركت ارايه مي
در دوره تصفيه دعوت از مجامع عمومي در كليه موارد به عهده مدير يا مديران تصفيه   :706ماده 
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  .باشد مي
در صورت ناتواني يا خودداري مدير يا مديران تصفيه از انجام اين تكليف، بازرس شركت موظف 

چنانچه بازرس شركت به دعوت از مجمع عمومي اقدام . به دعوت از مجامع عمومي خواهد بود
  .مايد، دادگاه تجارتي به تقاضاي هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد دادنن

در هر مورد كه به موجب مقررات اين بخش، تشكيل مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم   :707ماده 
گيري  در امر تصفيه ضرورت داشته باشد، اما به هر دليل مجمع عمومي تشكيل نشود يا تصميم

به درخواست هرذينفع تصميم مقتضي درخصوص  710رتي با لحاظ ماده ننمايد، دادگاه تجا
  .موضوع اتخاذ خواهدكرد

هاي مالي، گزارش  در مورد ايجاد امكان دسترسي سهامداران به صورت 641حكم ماده   :708ماده 
  .فعاليت مديران و گزارش بازرس در زمان تصفيه شركت نيز جاري است

راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد  572و  571، 565، 564حكم مواد   :709ماده 
  .باشد نصاب و اكثريت در مجامع، در مدت تصفيه نيز جاري مي

در مواردي كه به موجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي و   :710ماده 
با رعايت تشريفات  باشند، هرگاه مجمع عمومي مورد نظر دو مرتبه تسليم گزارش كارهاي خود مي

مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد مديران 
  .هاي مالي را در روزنامه شركت منتشر كنند تصفيه بايد گزارش خود و صورت

تقسيم دارايي شركت ميان سهامداران خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن   :711ماده 
روز در  30ست مگر آنكه شروع تصفيه و دعوت بستانكاران قبال سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ني

روزنامه رسمي و روزنامه شركت آگهي شده و الاقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته 
  .باشد
ران آن بخش از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد نياز نيست، ميان سهامدا  :712ماده 

شود، به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه  به نسبت سهام آنها تقسيم مي
  .هنوز سررسيد آن نرسيده است موضوع شده باشد

پس از ختم تصفيه، انجام تعهدات و تاديه كليه ديون، دارايي شركت ابتدا به مصرف   :713ماده 
د رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواه

. شركت و در صورتي كه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد



 

 

 به طريق مقتضي به اطالع سهامداران  را مدير تصفيه بايد نحوه تقسيم دارايي بين سهامداران 
  .برساند

مديران تصفيه را مسئول جبران خسارات  713تا   711تخلف از مقررات مواد   :714ماده 
  .اند بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده

، عامداً تخلف كنند به 713تا  711در صورتي كه مدير يا مديران تصفيه از مفاد مواد   :715ماده 
 از مديريت جزاي نقدي از پنجاه ميليون ريال تا دويست و پنجاه ميليون ريال يا محروميت 

  .هاي تجاري از يك تا سه سال و يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد شركت
ها  مديران تصفيه مكلفند ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه، مراتب را به مرجع ثبت شركت  :716ماده 

اعالم دارند تا توسط مرجع مزبور به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي و روزنامه شركت آگهي 
  .ها و دفتر ثبت تجارتي حذف شود م شركت از دفتر ثبت شركتشود و نا

مديران تصفيه بايد بالفاصله پس از اعالم پايان تصفيه، وجوهي كه باقي مانده است را   :717ماده 
هاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و سهامداراني   در حساب مخصوص نزد يكي از بانك

اند را نيز به آن بانك ارائه و مراتب را طي آگهي مذكور در ماده  هكه مطالبات خود را دريافت نكرد
پس از . قبل به اطالع اشخاص ذينفع برسانند تا نسبت به دريافت طلب خود از بانك اقدام كنند

انقضاي ده سال از تاريخ انتشار آگهي پايان تصفيه هر مبلغ از وجوه كه در بانك باقي مانده باشد 
بوده و از طرف بانك با اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت  در حكم مال بالصاحب

  .منتقل خواهد شد
سال مالي منتهي به  10دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد به مدت   :718ماده 

سال ختم تصفيه شركت، توسط مدير يا مديران تصفيه به صورت اسناد الكترونيكي اصل يا 
قانون تجارت الكترونيكي  31وند و با اخذ گواهي از يكي از مراجع موضوع ماده جايگزين تهيه ش

 10ها تسليم شود تا به مدت  ، همزمان با اعالم ختم تصفيه به مرجع ثبت شركت1382مصوب سال 
  .سال از تاريخ ختم تصفيه توسط مرجع مزبور براي مراجعات الزم نگهداري شوند

مديران تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشند، بايد  در صورتي كه مدير يا  :719ماده 
مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را براي اعالم استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت 

در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير يا مديران تصفيه . نمايند
يا مديران تصفيه توسط دادگاه تجارتي تعيين شده باشند، جديد را انتخاب كند و نيز هرگاه مدير 

مدير يا مديران تصفيه مكلفند كه قصد استعفاي خود را به دادگاه تجارتي اعالم كنند و تعيين مدير يا 
دادگاه تجارتي مكلف است خارج از نوبت به . مديران تصفيه جديد را از دادگاه تجارتي بخواهند

در هر حال استعفاي مدير يا . نتخاب جانشين تعيين تكليف نمايدموضوع رسيدگي و نسبت به ا
مديران تصفيه تا هنگامي كه جانشين آنان به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشوند و مراتب طبق 

  .اثر است اين قانون ثبت و آگهي نشده باشد بي 696ماده 



 

 ١٥٤

ن تصفيه، پايان نپذيرد و مدير يا چنانچه امر تصفيه شركت در خاتمه مدت مأموريت مدير يا مديرا
مديران مزبور تمايل به انتخاب مجدد براي اين سمت را نداشته باشند بايد ضمن اعالم مراتب به 
بازرس شركت، هنگام دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام براي انتخاب مديران تصفيه، اين امر را 

تواند مدير يا مديران تصفيه را اعالم نمايند، در صورتي كه مجمع عمومي تشكيل نشود و يا ن
انتخاب كند يا مديران مزبور توسط دادگاه تجارتي انتخاب شده باشند بايد از دادگاه تجارتي 

دادگاه تجارتي مكلف است خارج . ذيصالح درخواست انتخاب مدير يا مديران تصفيه جديد را بنمايند
  .كنداز نوبت به موضوع رسيدگي و نسبت به تعيين جانشين اقدام 

اگر مديران تصفيه متعدد و توسط مجمع عمومي انتخاب شده باشند، در صورت فوت،   :720ماده 
العالج و حبس يك يا چند تن  ورشكستگي و يا تعذر از ادامه مديريت به داليلي نظير ، بيماري صعب

ين مدير يا از آنان، مدير يا مديران تصفيه باقي مانده بايد مجمع عمومي شركت را براي تعيين جانش
مديران مذكور دعوت نمايند و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند فرد 
جانشين را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير يا مديران مذكور توسط دادگاه تجارتي تعيين شده 

  . جارتي بخواهندباشند، مدير يا مديران تصفيه باقي مانده مكلفند تعيين جانشين را از دادگاه ت
اگر امر تصفيه منحصراً به عهده يك نفر باشد و مدير تصفيه توسط مجمع عمومي شركت انتخاب 
شده باشد در صورت فوت، ورشكستگي و يا تعذر از ادامه مأموريت به داليلي نظير بيماري 

عادي ها بخواهد كه مجمع عمومي  تواند از مرجع ثبت شركت العالج و حبس، هر ذينفع مي صعب
صاحبان سهام شركت را براي تعيين جانشين مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد در صورتي كه 
مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در 

تواند تعيين جانشين را  صورتي كه مدير مذكور توسط دادگاه تجارتي تعيين شده باشد هر ذينفع مي
  .ز دادگاه تجارتي بخواهدا

كند  العاده و يا دادگاه تجارتي كه مدير يا مديران تصفيه را انتخاب مي مجمع عمومي فوق  :721ماده 
  .البدل شركت را انتخاب نمايد موظف است همزمان بازرس يا بازرسان اصلي و علي

، به محروميت يك مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه مرتكب جرايم زير شوند  :722ماده 
هاي تجاري و يا جزاي نقدي از سي ميليون تا هشتاد ميليون ريال و  شركت تا سه سال از مديريت 

  :يا به هردو محكوم خواهند شد
ـ چنانچه ظرف يك ماه پس از انتخاب خود تصميم راجع به انحالل شركت و نام و مشخصات خود 1

  .ها اعالم نكنند را به مرجع ثبت شركت
صورتي كه تا شش ماه پس از شروع به امر تصفيه مجمع عمومي را دعوت نكرده و ـ در 2



 

 

هاي مالي و نحوه تصفيه امور شركت ومدتي را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه الزم  صورت
  .دانند به آگاهي مجمع عمومي نرسانند مي

رايط و تشريفاتي كه در ـ چنانچه پيش از پايان كار تصفيه هر ساله مجمع عمومي را با رعايت ش3
هاي مالي شركت را به همراه گزارش حاكي از  بيني شده است دعوت نكرده و صورت اين قانون پيش

  .اند به مجمع مذكور ارايه نكنند اقداماتي كه تا آن موقع انجام داده
ـ در صورتي كه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آنكه تمديد مدت مأموريت خود را خواستار 4

  .د به عمليات خود ادامه دهندشون
  .ها اعالم ننمايند ـ چنانچه ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركت5
ـ در صورتي كه پس از اعالم ختم تصفيه وجوهي را كه باقي مانده است در حساب مخصوص در 6

بان سهامي را كه حقوق هاي ايران توديع ننمايند، و صورت اسامي بستانكاران و صاح يكي از بانك
و مراتب را طي آگهي پايان تصفيه به اطالع   اند به آن بانك تسليم نكرده اشته خود را دريافت ند

  .اشخاص ذينفع نرسانند
هاي بازرس در دوره تصفيه شركت همانند قبل از  شرايط، اختيارات، وظايف و مسئوليت  :723ماده 

  .تصفيه است
فيه هر شركت سهامي در صورتي كه اموال يا اعتبارات شركت در مدير يا مديران تص  :724ماده 

حال تصفيه را بر خالف منافع شركت بطور مستقيم يا غيرمستقيم براي مقاصد شخصي يا براي 
باشند مورد استفاده قرار دهند عالوه بر  شركت يا مؤسسه ديگري كه خود در آن ذينفع مي

رده، به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا سه بازپرداخت منافع حاصله و جبران خسارات وا
  .سال و محروميت از تصدي مديريت هر شركت تجاري به مدت سه برابر حبس محكوم خواهند شد

  هاي شركت حساب: مبحث دوازدهم •
هاي مالي شركت را مطابق  هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت  :725ماده 

صوب مراجع ذيصالح به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت استانداردهاي حسابداري م
طي سال مالي مزبور تنظيم كند و حداقل سي روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي ساالنه در 

  .اختيار بازرس شركت گذاشته شود
رئيس و اعضاي هيات مديره شركت كه مدارك مقرر در ماده قبل را به موقع تنظيم يا   :726ماده 
  .يم نكنند به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال محكوم خواهند شدتسل

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد همان سال مالي منهاي كليه   :727ماده 
اند پس از كسر ماليات  هاي مربوطه كه طبق استانداردهاي حسابداري به رسميت شناخته شده هزينه
  .شركت

 727سود قابل تخصيص عبارت است از سود خالص سال مالي شركت موضوع ماده   :728ده ما
  .منهاي زيان انباشته ابتداي سال به عالوه سود انباشته ابتداي سال پس از اعمال تعديالت سنواتي



 

 ١٥٦

هاي مالي و احراز اين كه سود  مجمع عمومي عادي ساالنه در صورت تصويب صورت  :729ماده 
اين قانون، مبلغي كه بايد   616جود دارد، پس از كسر اندوخته قانوني به شرح ماده قابل تخصيص و

عالوه . را تعيين مي كند بين صاحبان سهام تقسيم شود و يا به حساب اندوخته اختياري منظورشود،
هايي كه شركت در اختيار دارد، بين  تواند تصميم بگيرد مبالغي از اندوخته بر اين مجمع عمومي مي

در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحا قيد شود كه مبالغ . احبان سهام تقسيم شودص
  . ها بايد برداشت و تقسيم شوند مورد نظر از كدام يك از اندوخته

  .موهوم تلقي خواهد شد سودهر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شوند، 
توسط مجمع عمومي معين مي شود و اگر ر ماده قبل دنحوه پرداخت سود تعيين شده   :730ماده 

مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد، هيات مديره نحوه پرداخت را 
در هرحال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف چهار ماه پس از تصميم . تعيين خواهد نمود

  .مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد
مديران شركت كه بدون رعايت تشريقات و ترتيبات مقرر در اين قانون مبادرت به   :731ماده 

تقسيم سود كنند عالوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال و 
شوند و در صورتي كه سود  هاي تجاري محكوم مي شركت محروميت يك تا سه سال از مديريت 

ران موهوم باشد مديران مزبور به حبس تعزيري از يك سال تا سه سال نيز توزيع شده بين سهامدا
  .شوند محكوم مي

هاي مالي  به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت صورت مديران شركت كه   :732ماده 
هجده ماه  غيرواقعي به مجمع عمومي ارائه يا منتشر كرده باشند، به حسب تعزيري از شش ماه تا 

  .ند شدمحكوم خواه

  ها تبديل شركت: مبحث سيزدهم •
هاي سهامي عام و  شركت سهامي خاص با رعايت شرايط الزم براي تأسيس شركت  :733ماده 

  :لحاظ شرايط زير مي تواند به شركت سهامي عام تبديل شود
  .العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد ـ موضوع تبديل به تصويب مجمع عمومي فوق1
هاي مالي دو سال پياپي آن به  ثبت شركت گذشته و صورت اريخ ـ دو سال تمام از ت2

  .تصويب مجمع عمومي رسيده باشد



 

 

هاي مالي شركت در دو سال پياپي به  ـ دو سال تمام از تاريخ  ثبت شركت گذشته و صورت3
  .تصويب مجمع عمومي سهامداران رسيده باشد

هاي سهامي عام تنظيم يا اصالح  كتـ اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شر4
  .شده باشد

  .سرمايه شركت از طريق عرضه سهام به عموم رعايت شود% 35ـ الزام تامين حداقل 5
العاده  شركت سهامي خاص بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق  :734ماده 

العاده را به ضميمه  سهامداران تبديل شركت را تصويب كرده است، صورتجلسه مجمع عمومي فوق
  :ها تسليم كند مدارك زير به مرجع ثبت شركت

العاده  اي كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و به تصويب مجمع عمومي فوق ـ اساسنامه1
  .رسيده است

  .كه به تاييد حسابرس رسمي رسيده باشد 733هاي مالي مذكور در ماده  ـ صورت2
امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات ـ اعالميه تبديل شركت كه بايد به 3

  :زير باشد
  .الف ـ نام و شماره ثبت شركت

  ب ـ موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن
  .ج ـ مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد، نشاني شعب آن

  .ء مدت آند ـ در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضا
  .هـ ـ سرمايه شركت

  و ـ اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن 
  .ز ـ هويت كامل مديران شركت

  .ح ـ شرايط حضور و حق راي سهامداران در مجامع عمومي
  .ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته

اص ثالث كه توسط شركت تضمين شده ي ـ مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخ
  .است

  .ك ـ ذكر نام روزنامه شركت
و تطبيق  734ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده شماره  مرجع ثبت شركت   :735ماده 

در . مندرجات آنها با اين قانون، تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت آگهي خواهد نمود
روز از تاريخ وصول مدارك كتبا به متقاضي اعالم  15مدت  غير اين صورت ايرادات را ظرف

  .كند مي
در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعالميه تبديل شركت ذكر گرديده و قيد شود   :736ماده 

هاي مالي و گزارش بازرس دو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به  كه اساسنامه شركت، صورت
آگهي تبديل شركت . باشد در مركز شركت براي عالقمندان آماده ميها و  تبديل در مرجع ثبت شركت



 

 ١٥٨

  .شود منتشر بايد عالوه بر روزنامه شركت، در يك روزنامه كثير االنتشار نيز 
شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شود   :737ماده 

 665لغايت  656آيد با رعايت مواد  يه به وجود ميبايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرما
ها  پس از وصول  مرجع ثبت شركت. نويسي عمومي عرضه نمايد اين قانون براي پذيره 668و ماده 

و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتي كه شركت  تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت 
عمومي به شركت سهامي عام تبديل شود، اجازه نويسي  بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره

نويسي بايد شماره و تاريخ  در  آگهي پذيره. نويسي سهام را صادر خواهد نمود انتشار  آگهي پذيره
  .اجازه نامه مزبور قيد گردد

در صورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماما   :738اده م
  .تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد نمي تاديه نشود، شركت

  شركت با مسئوليت محدود: مبحث چهاردهم •
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بوسيله يك يا چند شخص تشكيل گرديده و   :739ماده 

 اند،  اي كه در شركت گذارده سرمايه تا ميزان ها و تعهدات شركت نسبت به بدهي شركا هريك از
  .ند داشتمسئوليت خواه

در شركت با مسئوليت محدود تقسيم سرمايه به قطعات يا برگ سهام يا به شكل اوراق   :740ماده 
الشركه هريك از  نام و غيره ممنوع بوده و ميزان سهم تجارتي قابل انتقال اعم از با نام و يا بي

  .شود صاحبان سرمايه به درصد تعيين مي
» با مسئوليت محدود«ت، پس از نام شركت بايد عبارت در كليه اوراق مربوط به شرك  :741ماده 

تضامني  در غير اين صورت شركت در برابر اشخاص ثالث مشمول مقررات شركت . آورده شود
  .خواهد بود

اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از صاحبان سرمايه باشد و گرنه شريكي كه اسم او در اسم 
  .تضامني را خواهد داشت م شريك ضامن در شركت  شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حك

باشد كه در  حداقل سرمايه نقدي شركت با مسئوليت محدود يكصد ميليون ريال مي  :742ماده 
  .هنگام تأسيس بايستي تماما به حساب شركت در شرف تأسيس پرداخت شود

يرنقدي معين شده هاي غ آورده شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي   :743ماده 
  .در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند



 

 

هاي  شركت اشخاص زير به حبس تعزيري از يك تا سه سال و محروميت از مديريت   :744ماده 
  :شوند تجاري به ميزان دو برابر مدت حبس تعيين شده در حكم مربوطه محكوم مي

دي و تقديم و تسليم آورده غيرنقدي را الف ـ مؤسسين و مديراني كه پرداخت تمام آورده نق
  .در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند، بر خالف واقع اظهار كرده باشند

ب ـ كساني كه به وسايل متقلبانه آورده غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده 
  .باشند

راجع به كاهش اختياري  672ماده  ناظر به كاهش سرمايه  اجباري و 617مقررات ماده   :745ماده 
  .شود سرمايه شركت سهامي نسبت به شركت با مسئوليت محدود نيز اعمال مي

تشكيل مجمع عمومي در شركت با مسئوليت محدود الزامي است مگر در موردي كه   :746ماده 
بيني در  شمار شركاء  كمتر از سه عضو باشد كه در اين صورت تشكيل مجمع منوط به پيش

  .اسنامه استاس
در صورتي كه شركت با مسئوليت محدود با بيش از يك شخص تأسيس شود، ليكن   :747ماده 

مدير يا مديران مكلفند مراتب را ظرف يك ماه  به يك شخص كاهش يابد، شركا بعدا به هر دليل تعداد
باز زنند، به هريك از مديران كه از اين تكليف سر. از طريق روزنامه رسمي به اطالع عموم برسانند

  .جزاي نقدي از ده تا سي ميليون ريال محكوم خواهند شد
براي تأسيس شركت با مسئوليت محدود مدارك زير بايستي توسط موسس يا   :748ماده 

  :ها تسليم شود مؤسسين به مرجع ثبت شركت
  .ـ اظهارنامه تشكيل شركت1
  .ـ اساسنامه2
  تبي آنها و قبول ك ـ صورتجلسه انتخاب مدير يا مديران 3
ـ صورتجلسه انتخاب بازرس، در صورتي كه براي شركت در اساسنامه انتخاب بازرس 4

  .بيني شده باشد پيش
  .ـ صورتجلسه تعيين روزنامه شركت5
تمامي سرمايه مقرر براي  بر واريز هاي محل اقامت شركت داير  ـ گواهي يكي از بانك6

  .تأسيس شركت  به حساب شركت در شرف تأسيس
افقت سازمان با نهاد ذيربط چنانچه انجام موضوع شركت نيازمند اخذ چنين موافقتي ـ مو7

  .باشد
  .ـ تصوير مدارك هويت موسس يا مؤسسين8
  ـ نشاني موسس يا مؤسسين9

اظهارنامه تشكيل شركت بايد با قيد تاريخ به امضاي موسس يا مؤسسين رسيده و   :749ماده 
  :موارد زير در آن ذكر شود

  .كتـ نام شر1
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  ـ هويت كامل و اقامتگاه موسس يا مؤسسين2
  .ـ موضوع شركت3
  .ـ مبلغ كل سرمايه به تفكيك نقد و غيرنقد آن4
ـ ميزان آورده موسس يا هر يك از مؤسسين و نام بانك و شماره حسابي كه وجوه به آن 5

  .واريز شده است
  .ـ ميزان سهم الشركه هريك از مؤسسين6
  .ـ مركز اصلي شركت7
  .شركت ـ مدت8

گيرد اساسنامه شركت بايد با  فعاليت و نحوه اداره شركت مطابق  اساسنامه صورت مي   :750ماده 
  :قيد تاريخ به امضاء موسس يا مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد

  .ـ نام شركت1
  .ـ موضوع شركت2
  .ـ مدت شركت3
  .ـ مركز اصلي شركت4
  .ـ مبلغ سرمايه شركت5
  .ه تشكيل مجامعـ مواعد و نحو6
ـ تعداد مديران، مدت ماموريت آنها و نحوه تعيين مدير و جانشين براي آنها در مواردي كه 7

  .شوند از ادامه كار ناتوان يا ممنوع مي
  .ـ تعيين حدود اختيارات مديران8
ـ چنانچه تعيين بازرس براي شركت مدنظر باشد، مدت ماموريت، نحوه انتخاب بازرس، 9

  .ارات آنوظايف و اختي
  .ـ چگونگي انحالل اختياري و تصفيه شركت10
  .ـ نحوه تغيير اساسنامه11
  .ـ شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت12
هاي مالي و تسليم آن به بازرسان و   ـ تعيين آغاز و پايان سال مالي و موعد تنظيم صورت13

  .مجمع عمومي ساالنه
  ـ روابط بين شركاء14
  .منافع ـ نحوه تقسيم15



 

 

ليكن شركا در . موافقت شركا يا مديران شركت براي انتقال سهم الشركه ضرورت ندارد  :751ماده 
  .ها در شرايط مساوي نسبت به اشخاص ثالث اولويت دارند خريد سهم الشركه

  .توان در اساسنامه شركت ترتيب ديگري مقرر كرد در ارتباط با موارد مذكور مي
آيد، در غير اين صورت انتقال  لشركه فقط به موجب سند رسمي به عمل ميانتقال سهم ا  :752ماده 

 .به عمل آمده در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست

را به انضمام صورتجلسه متضمن  انتقالاي از سند رسمي   شركت موظف است نسخه  :753ماده 
  .ايدها ارسال نم الشركه به مرجع ثبت شركت تغيير در شركا و ميزان سهم

تواند صورتجلسه تغييرات در شركاء شركت كه به ترتيب مقرر  ها نمي مرجع ثبت شركت  :754ماده 
  .انجام نشده باشد را پذيرفته و آگهي نمايد 753و  752در مواد  

نحوه دعوت، تشكيل، حد نصاب، راي گيري و اختيارات مجمع عمومي به موجب   :755ماده 
  .ررات اين بخش از قانون ترتيب ديگري پيش بيني كرده باشداساسنامه خواهد بود مگر آنكه مق

دعوت از شركاء از سوي مديرعامل شركت در روزنامه شركت عمل مي آيد، مگر آنكه   :756ماده 
همه شركا با امضا نسخه دوم دعوتنامه از تاريخ و دستور جلسه آگاهي يابند كه در اين صورت و 

حاضر باشند، نشر دعوتنامه در روزنامه شركت ضرورت نيز در صورتي كه همه شركاء در جلسه 
  .ندارد

  .باال  فاقد اعتبار است گيري مجمع عمومي شركا بدون رعايت تشريفات  تصميم 
توانند از مديرعامل  باشند مي شركايي كه دست كم يك پنجم سرمايه شركت را دارا مي  :757ماده 

مدير عامل بايد  .د موضوع جلسه، اقدام كندبخواهند براي دعوت از مجمع عمومي يا شركا با قي
حداكثر تا بيست روز مجمع يا جلسه مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت كند، در 

كنندگان مي توانند خود به دعوت مجمع يا تمامي شركاء اقدام كنند به  غير اين صورت درخواست
يا دعوت از شركا را رعايت نموده و در  شرط آنكه حسب مورد كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع

  .آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود از سوي مديرعامل تصريح نمايند
كه در تقاضانامه  گيري كنند تصميم توانند منحصراً در موضوعي  مجمع ياشركا دعوت شده مي 

  .شركاء فوق ذكر شده است
ص باشد، تشريفات دعوت، تشكيل و در صورتي كه كليه سرمايه متعلق به يك شخ  :758ماده 
اي به امضاي صاحب سرمايه  ليكن كليه تصميمات بايد طي صورتجلسه. گيري الزامي نيست راي

  .رسيده و در شركت نگهداري گردد
  .فاصله بين آگهي دعوت و تشكيل جلسه حداقل ده روز و حداكثر سي روز خواهد بود  :759ماده 
در جلسه شركا در تمامي موارد با موافقت دارندگان بيش از تصميم گيري در مجمع يا   :760ماده 

پنجاه درصد سرمايه پذيرفته مي شود مگر در موارد زير كه موافقت دارندگان حداقل دو سوم 
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  :سرمايه ضروري است
  تغيير  اساسنامه -1
 كاهش يا افزايش سرمايه شركت  -2
 انحالل شركت -3
 ادغام شركت -4

  هاي تجاري شركت تبديل شركت به نوع ديگري از - 5     
هريك از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارند، داراي حق راي خواهند بود مگر   :761ماده 

  .اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد
  .در هيچ مورد اكثرت شركا نمي تواند شريكي را مجبور به ازدياد سهم الشركه خود كند  :762ماده 
محدود بوسيله يك يا چند مدير كه بايستي شخص حقيقي باشند و شركت با مسئوليت   :763ماده 

از ميان شركاء يا غير شركاء تعيين مي گردند، اداره مي شود، مدت مديريت مديران در اساسنامه 
  .مشخص مي شود

  .مدير مزبور عنوان مديرعامل را خواهد داشت. چنانچه شركت تنها داراي يك مدير باشد  :764ماده 
درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها  جز  :765ماده 

در صالحيت خاص شركا است، مديران شركت داراي تمامي اختيارات الزم براي اداره امور شركت 
محدود كردن . باشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد مي

در اساسنامه يا به موجب تصميمات شركا فقط از لحاظ روابط بين مديران و اختيارات مديران 
  .اثر است صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و بي

مدير يا مديران شركت با مسئوليت محدود داراي همان وظايف و مشمول همان   :766ماده 
  .هاي سهامي خاص هستند تهاي مدني و كيفري مديران شرك ها و مسئوليت محدوديت

بايستي شخص حقيقي را از . در صورتي كه تعدادمديران شركت از يك تن بيشتر باشد  :767ماده 
ميان خود يا فرد ديگري را بعنوان مديرعامل انتخاب و حدود وظايف و اختيارات وي را تعيين 

  .نمايند
مگر اينكه در اساسنامه ترتيب آيد،  تقسيم منافع به نسبت سرمايه شركاء به عمل مي  :768ماده 

  .ديگر مقرر شده باشد
در صورتي كه به موجب اساسنامه، براي شركت بازرس تعيين شده باشد تمامي   :769ماده 

هاي  هاي بازرس در شركت شرايط الزم جهت انتخاب، وظايف و اختيارات، محدوديتها و مسئوليت
راتي كه در خصوص شركت با مسئوليت به جز مقر. سهامي شامل چنين بازرسي نيز  خواهد بود

  .محدود در اين قانون آمده است
انحالل و تصفيه شركت با مسئوليت محدود تابع همان مقرراتي است كه براي شركت   :770ماده 



  

 

  .گرديده است بيني پيش سهامي 
مرجعي كه تصميم به انحالل شركت گرفته است براي  امور تصفيه شركت، شخص يا   :771ماده 

  .را به عنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد اشخاص
سال است، چنانچه  2دوره مديريت مديران تصفيه شركت با مسئوليت محدود حداكثر   :772ماده 

تمديد دوره مديريت الزم باشد مدير يا مديران تصفيه بايد ضمن ارائه گزارش توجيهي تمديد مدت 
  .مديريت خود را از شركا درخواست نمايند

باشد مگر آنكه در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده  زرس براي دوره تصفيه اختياري ميتعيين با
  .هاي چنين بازرسي تابع مقررات شركت سهامي خواهد بود حدود وظايف و مسئوليت. باشد
اين قانون در خصوص انتقال اموال شركت سهامي در حال تصفيه،  702مقررات ماده   :773ماده 

  .شود وليت محدود در حال تصفيه نيز اعمال مينسبت به شركت با مسئ

  شركت تضامني: مبحث پانزدهم •
شركت تضامني شركتي است كه توسط حداقل دو شخص تشكيل مي شود و در   :774ماده 

هايي شركت براي پرداخت ديون كافي نباشند، هريك از شركاء متضامنا مسئول  صورتي كه دارايي
، هر توافقي ميان شركاء بر خالف حكم اين ماده در مقابل پرداخت تمامي ديون شركت خواهند بود

  .اشخاص ثالث باطل و بي اثر  است
و حداقل نام » شركت تضامني«شركت تضامني داراي نام مخصوصي است كه عبارت   :775ماده 

اگر نام شركت مشتمل بر اسامي تمامي شركاء نباشد بايد بعد . يكي از شركاء بايد در آن ذكر شود
  .قيد شود» و شركاء«شركت عبارت  از نام
باشد، مگر آنكه  الشركه مي در شركت تضامني تقسيم منافع ميان شركاء به نسبت سهم  :776ماده 

  .اساسنامه ترتيب ديگري مقرر نموده باشد
، سرمايه مقرر در اساسنامه در هنگام تأسيس بايد   براي تشكيل شركت تضامني  :777ماده 

ي از سرمايه به صورت غيرنقد باشد، آورده غيرنقد بايستي توسط پرداخت شود  چنانچه بخش
  .شود كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي  و تسليم 

رعايت تشريفات مربوط به تأسيس شركت با مسئوليت محدود، در مورد شركت   :778ماده 
  .شده باشد اين بخش ترتيب ديگري  مقرر  در تضامني نيز الزامي است مگر آنكه 

الشركه خود را به ساير شركاء و  در شركت تضامني هيچ يك از شركاء نمي تواند سهم  :779ماده 
  .يا به غير آنان منتقل كند مگر به رضايت تمام شركاء

، مديرعامل شركت 779الشركه به شرح ماده  در صورت موافقت شركا با انتقال سهم  :780ماده 
انتشار مراتب در روزنامه شركت،  روز از تاريخ  موافقت، ضمن 10مكلف است ظرف مدت 
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  .ها ارايه كند صورتجلسه انتقال را جهت ثبت و نشر در روزنامه رسمي به مرجع ثبت شركت
به جزاي نقدي از سي تا  780مديرعامل در صورت تخلف از انجام تكليف مقرر در ماده   :781ماده 

  .هشتاد ميليون ريال محكوم خواهد شد
ضامني منحل نشده، مطالبه ديون آن بايد از خود شركت به عمل آيد و مادام كه شركت ت  :782ماده 

پس از انحالل، بستانكاران شركت مي توانند براي وصول مطالبات خود به هريك از شركاء كه 
هاي  هيچ يك از شركاء نمي تواند به استناد اين كه ميزان بدهي. بخواهند و يا به تمام آنها رجوع كنند

. باشد، از پرداخت ديون شركت خودداري ورزد ايه او در شركت بيشتر ميشركت از ميزان سرم
هاي شركت به نسبت سرمايه اي  فقط در رابطه بين شركاء مسئوليت هريك از آنها در پرداخت بدهي

خواهد بود كه در شركت گذاشته است، مشروط بر آنكه در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر نشده 
  .باشد
عنوان شريك در شركت تضامني موجودي داخل شود، متضامناً با  هر كس  به  :783ماده 

ساير شركاء مسئول ديوني كه شركت قبل از ورود او داشته، هم خواهد بود اعم از اين كه 
  .در نام شركت تغيير داده شده يا نشده باشد

هرگاه شركت تضامني منحل شود تا زماني كه بدهي هاي شركت از دارايي آن   :784ماده 
. اخت نشده هيچ يك از بستانكاران شخصي شركاء حقي در دارايي شركت نخواهد داشتپرد

اگر دارايي شركت براي پرداخت بدهي هاي آن كافي نباشد، بستانكاران شركت حق دارند 
ولي در اين مورد بستانكاران . شركاء مطالبه كنندهريك از  بقيه طلب خود را از تمام يا 

  .شركاء حق تقدم نخواهند داشتشركت بر بستانكاران شخصي 
  .اثر خواهد بود هر توافقي بين شركاء بر خالف اين ترتيب در مقابل اشخاص ثالث باطل و بي

بستانكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارايي شركت تامين يا وصول   :785ماده 
كه در صورت انحالل توانند نسبت به سهم مديون خود از منافع شركت يا سهمي  كنند ولي مي

  .شركت ممكن است به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد به عمل آورند



 

 

بستانكاران شخصي شركاء در صورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارايي شخصي مديون 
توانند انحالل  يخود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تاديه طلب آنها نباشد، م

روز قصد خود را به وسيله اظهار نامه رسمي  180شركت را تقاضا نمايند مشروط بر آن كه الاقل 
توانند مادام كه حكم  به اطالع شركت رسانيده باشند در اين صورت شركت يا بعضي از شركاء مي
يون در شركت يا با نهايي انحالل صادر نشده با پرداخت طلب بستانكاران مزبور تا حد دارايي مد

  .جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحالل شركت جلوگيري كنند
تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد  مديون شركت نمي  :786ماده 

تواند در مقابل ديني كه ممكن است بستانكاران او به شركت  شريك نيز نمي استناد به تهاتر كند 
با اين وجود كسي كه بستانكار شركت و مديون يكي از شركاء . ند به تهاتر استناد نمايدداشته باش

بوده و پس از انحالل شركت طلب او دريافت نشده در مقابل آن شريك حق استناد به تهاتر خواهد 
  .داشت
ورشكستگي شركت مالزمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از   :787ماده 

  .زمه قانوني با ورشكستگي شركت نداردشركاء مال
در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتي كه يكي از بستانكاران   :788ماده 

توانند سهم  ساير شركاء مي كندانحالل شركت را تقاضا  785شخصي يكي از شركا به موجب ماده 
  .خارج كنند آن شريك را از دارايي شركت نقداً تاديه كرده و او را از شركت

كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده  سرمايه شركت اگر در نتيجه ضررهاي وارده   :789ماده 
  تاديه هر نوع منفعت به شركاء ممنوع است

جز در موارد فوق، نمي توان هيچ يك از شركا را به تكميل سرمايه كه به علت ضررهاي   :790ماده 
را مجبور نمود بيش از آنچه كه در اساسنامه مقرر شده است  وارده كم شده است ملزم كرد و يا او

  .به شركت سرمايه دهد
نحوه دعوت، تشكيل جلسات حدنصاب و راي گيري از شركا در شركت تضامني همانند   :791ماده 

  .شركت با مسئوليت محدود مي باشد
امه شركت به در شركت تضامني تصميم در اموري كه به موجب اين قانون يا اساسن  :792ماده 

باشد با موافقت تعداد حداقل دو سوم شركاء كه دست كم به همان ميزان داراي  عهده شركاء مي
هاي مزبور بايد حداقل به  گردد، مگر در موارد زير كه حد نصاب سرمايه در شركت باشند، اتخاذ مي

  :سه چهارم برسد
  انحالل شركت -1
 تغيير مفاد اساسنامه -2
 تبديل شركت -3

  .شركت تضامني در صورت موافقت تمامي شركا امكان پذير استادغام  :تبصره
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  .شركت تضامني در موارد زير منحل مي شود  :793ماده 
  ـ در صورت موافقت همه شركاء1
  .795و  794ـ در صورت فسخ شركت توسط هريك از شركاء مطابق ماده 2
  .796ـ در صورت ورشكستگي هريك از شركا مطابق ماده 3
  .797حجر هريك از شركاء مطابق ماده  ا ـ در صورت فوت ي4
ـ در صورتي كه يكي از شركاء به داليلي انحالل شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه 5

  .آن داليل را موجه دانسته، و حكم به انحالل بدهد
تواند به  هرگاه داليل انحالل منحصرا مربوط به شريك يا شركاء معين باشد محكمه مي:  تبصره
  .ي ساير شركا به جاي انحالل شركت حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهدتقاضا
ـ در صورتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن 6

  .غير ممكن باشد
ـ در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منتفي شده باشد مگر 7

  .ل از انقضاء تمديد شده باشدآنكه مدت مذكور قب
  ـ در صورت ورشكستگي شركت8
  ـ در صورت ادغام شركت در شركت ديگر9

فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و   :794ماده 
شش ماه قبل به تمامي شركاء و مديرعامل شركت طي  قلاال شريكي كه قصد فسخ دارد مراتب را 

  .رسمي اعالم نموده باشد  امهاظهارن
اگر مطابق اساسنامه بايد سال به سال به حساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه 

  .آيد ساليانه به عمل مي
چنانچه ساير شركا، شريك يا شركايي را كه مايل به فسخ شركت مي باشند  از تصميم   :795ماده 

ش ماه مقرر درماده باال منحل تلقي گرديده و  تصفيه خود منصرف نكنند، شركت با انقضاء مهلت ش
  .شود مي

شركت هنگامي به علت ورشكستگي هريك از شركاء منحل مي شود كه مدير تصفيه   :796ماده 
 شريك ورشكسته تقاضاي انحالل شركت را نموده و از تاريخ ابالغ تقاضاي مزبور شش ماه گذشته 

  .ز تصميم خود منصرف نكرده باشدو ساير شركاء ، مدير تصفيه مزبور را ا
حجر هر يك از شركاء بقاي شركت موقوف به رضايت ساير شركاء  در صورت فوت يا   :797ماده 



 

 

اگر ساير شركاء تصميم به بقاء شركت داشته باشند بايد . و قائم مقام متوفي يا محجور خواهد بود
ج و به قائم مقام متوفي يا محجور ظرف مدت يك ماه از تاريخ فوق مراتب را در روزنامه شركت در

قائم مقام مزبور مكلف است ظرف سه ماه رضايت يا عدم رضايت خود  راجع به بقاء . اعالم نمايند
شركت را به شركاء اعالم نمايد در صورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعالم نمايد نسبت 

د بود ولي در صورت اعالم عدم به فعاليت شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواه
  .رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود

  .سكوت تا انقضاي سه ماه در حكم اعالم رضايت است
هاي مديران در شركت  نحوه اداره شركت، شرايط انتخاب، اختيارات و مسئوليت  :798ماده 

  در مقابل تواند مسئوليت تضامني شركاء  شود، اين حكم نمي عيين ميتضامني، در اساسنامه ت
  .اشخاص ثالث را نفي كند

چنانچه به موجب اساسنامه، براي شركت بازرس تعيين شده باشد، تمامي شرايط الزم   :799ماده 
هاي با مسئوليت  هاي بازرس در شركت ها و مسئوليت جهت انتخاب، وظايف و اختيارات، محدوديت

  .دود شامل چنين بازرسي نيز خواهد بودمح
هاي با  تشريفات و نحوه تصفيه شركت تضامني مشمول مقررات تصفيه شركت  :800ماده 

  .باشد مسئوليت محدود مي
اداره امر تصفيه شركت تضامني بوسيله يك يا چند مدير تصفيه انجام مي گيرد كه از   :801ماده 

ها، تابع مقررات مديران  هاي قانوني و مسئوليت دوديتحيث شرايط انتخاب ، وظايف، اختيارات مح
  .باشند هاي با مسئوليت محدود مي تصفيه شركت

  .ها ممنوع مي باشد تبديل شركت تضامني به ساير شركت  :802ماده 
  

  ها ادغام و تجزيه شركت: فصل سوم

ايط وتشريفات هاي تجاري، بدون نياز به تصفيه وبا رعايت شر ادغام و تجزيه شركت  :803ماده 
  .مقرر در اين قانون مجاز مي باشد

ها در دفاتر مالي در امر تجزيه و ادغام به ارزش دفتري نيز مجاز  انتقال و ثبت دارايي  :804ماده 
  .باشد مي

پذير  جانبه امكان) يا چند(هاي تجاري به دو صورت يك جانبه و دو  ادغام شركت  :805ماده 
  .باشد مي

به عنوان (انبه از طريق جذب يك يا چند شركت با محو شخصيت حقوقي ادغام يك ج  :806ماده 
با عنوان شركت (در شركت موجود با حفظ شخصيت حقوقي ) هاي ادغام شونده شركت يا شركت
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جانبه از طريق ادغام دو يا چند شركت ادغام ) يا چند(پذيرد و ادغام دو  انجام مي) پذيرنده ادغام
  .پذيرد نها و ايجاد شركت جديد صورت ميشونده با محو شخصيت حقوقي آ

  .شوند هاي مزبور، شركت طرف ادغام ناميده مي هريك از شركت
  :هاي تجاري در موارد زير ممنوع است ادغام شركت  :807ماده 

  .ـ ادغام شركت سهامي عام در شركت سهامي خاص1
  .ـ ادغام شركت سهامي عام در شركت با مسئوليت محدود2
امي عام پذيرفته شده در بورس در شركت سهامي عام پذيرفته نشده در ـ ادغام شركت سه3

  .بورس
ـ ادغام شركت عام پذيرفته نشده در بورس در شركت سهامي عام پذيرفته شده در بورس، 4

  مگر با رعايت مقررات بورس
هاي تجاري ممنوع است ليكن ادغام اين نوع شركت در  ادغام شركت تضامني در ساير انواع شركت

  .ركت تضامني ديگر صرفا با موافقت همه شركا امكان پذير استش
ها، حقوق، تعهدات، ديون و  ها، تمامي دارايي پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شركت  :808ماده 

  .هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده و يا شركت جديد منتقل خواهد شد مطالبات شركت
يربط از جمله سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظفند با ارائه گواهي ثبت ادغام مراجع ذ :تبصره

  .نسبت به اصالح اسناد و مدارك مربوط به نام پذيرنده ادغام يا شركت جديد اقدام كنند
الشركه خود كه  هاي موضوع ادغام، به ازاء سهام و سهم سهامداران يا شركا شركت  :809ماده 

شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد را دريافت باشند، سهام و يا سهم الشركه  مشمول ادغام مي
  .دارند مي

العاده در  مديران شركت موظفند بدواً موافقت كلي مجمع عمومي فوق براي ادغام ،   :810ماده 
  .ها را با ايده ادغام كسب كنند هاي سهامي يا شركاء در ساير شركت شركت

ام بايد به وسيله هيات مديره و در هاي طرف ادغام، طرح مشترك ادغ در تمامي شركت  :811ماده 
اين قانون به  812بيني نشده است، به وسيله مديرعامل مطابق ماده  هايي كه هيات مديره پيش شركت

هيات مديره بايد . ها ارائه گردد العاده در شركت سهامي و شركاء در ساير شركت مجمع عمومي فوق
كه بازرس در آنها وجود دارد به مجمع ارائه  هايي طرح ادغام را همراه با گزارش بازرس در شركت

  .دهد
طرح مشترك ادغام بايستي متضمن جزييات ادغام به ويژه موارد زير بوده و به   :812ماده 



 

 

  .هاي طرف ادغام برسد تصويب هيات مديره همه شركت
  ـ گزارش توجيهي مالي و اقتصادي1
  .ركت پذيرنده ادغام منتقل شوندها و تعهداتي كه بايد به ش ـ توصيف و ارزيابي دارايي2
هاي مالي مربوط به ادغام را قطعي  هاي طرف ادغام، صورت هايي كه در آنها شركت ـ تاريخ3

  .اند و تنظيم نموده
  ـ تعيين بستانكاران و نوع طلب آنها و تفكيك نحوه ايفاء تعهدات شركت4
  .ـ تفكيك اوراق مشاركت قابل تبديل يا غيرقابل تبديل به سهام5
  ـ طرح اساسنامه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، اسامي مديران و اعالم قبولي آنها6
  .ـ نحوه تعويض سهامي كه در اثر ادغام، امكان تبديل آنها نيست7
  هاي ارزيابي بكار رفته و محاسبه سهام معاوضي ـ تبيين شيوه8
ذير به ازاء سهام يا الشركه در شركت جديد يا ادغام پ ـ ميزان و نسبت سهام يا سهم9

الشركه سهامداران يا شركاء ويا دارندگان اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام در  سهم
  .هاي طرف ادغام شركت با شركت

  .ها ازجمله به روش ارزش روز يا دفتري ـ تعيين نحوه انتقال وثبت دارايي10
اي متضمن موارد زير ميان  نامه مپس از موافقت كلي مجمع يا شركاء با ايده ادغام، تفاه  :813ماده 

  .هاي طرف ادغام مبادله خواهد شد مديران شركت
  ـ شرايط و اصول كلي ادغام1
  .ـ تعيين مهلت زماني براي تهيه طرح مشترك ادغام2
مهلت زماني نبايد (ـ تعيين مهلت زماني براي مطرح ساختن طرح مشترك ادغام در مجمع 3

  ).مشترك ادغام در هيات مديره باشد بيشتر از سه ماه پس از تصويب طرح
روز از تاريخ تصويب طرح  15هاي طرف ادغام بايد ظرف  تصميم هريك از شركت  :814ماده 

هاي مزبور آگهي و براي نشر در روزنامه  ادغام به منظور اطالع عموم در روزنامه هريك از شركت
  .ها ارسال شود رسمي به مرجع ثبت شركت

كه طلب آنها فاقد وثيقه است مي توانند ظرف دو ماه پس از نشر آگهي  بستانكاراني  :815ماده 
در اين صورت شركت . ادغام در روزنامه شركت نسبت به ادغام در مجمع عمومي، اعتراض نمايند

مكلف به جلب رضايت بستانكاران و پرداخت فوري طلب حال شده بستانكاران معترض بوده و 
نرسيده باشد، بايد نسبت به تامين وثيقه كافي مبادرت ورزد و  چنانچه موعد طلب چنين بستانكاري

در . پذير را جلب نمايد يا رضايت بستانكاران مبني بر انتقال طلب به شركت جديد و يا شركت ادغام
تواند از دادگاه تجارتي صدور قرار دستور  غير اين صورت هريك از بستانكاران فاقد وثيقه مي

ادغام تا ارايه وثيقه كافي از سوي شركت يا جلب رضايت بستانكار را موقت مبني بر تاخير ثبت 
  .تقاضا كند
در صورتي كه بستانكاران و شركت در قرارداد توافق ديگري كرده باشند طبق توافق عمل  :تبصره



 

 ١٧٠

  .خواهد شد
دادگاه تجارتي مكلف است خارج از نوبت در ماهيت دعوي اتخاذ تصميم كند در هرحال تا تعيين 

هاي طرف  يف و اتخاذ تصميم در ماهيت دعوي توسط دادگاه تجارتي رسيدگي كننده شركتتكل
  .ادغام كماكان با حفظ شخصيت حقوقي به فعاليت ادامه مي دهند

چنانچه همه يا بخشي از . باشند مي 815دارندگان اوراق مشاركت مشمول حكم ماده   :816ماده 
دارنده آن به طرح ادغام در مهلت مقرر اعتراض نكند، اوراق مزبور، قابل تبديل به سهام باشند و 

پذير دارا خواهد  كماكان تمامي حقوق ناظر به چنين اوراقي را در مقابل شركت جديد يا شركت ادغام
  .بود

ها ادغام شوند مگر آنكه قبال  نمي توانند در ساير شركت 617هاي مشمول ماده  شركت  :817ماده 
   .ايط ماده مزبور را بعمل آورده باشنداقدام الزم براي خروج از شر

داراي هيات   هايي كه به موجب اين قانون يا اساسنامه خود، هيات مديره، در شركت  :818ماده 
ها، مكلفند پس از گذشت حداقل پنج ماه از تاريخ  باشند و يا مديرعامل در ساير شركت مديره مي

و عدم وصول اعتراض و يا عدم  تصويب طرح مشترك ادغام توسط آخرين شركت طرف ادغام
صدور دستور تاخير ثبت ادغام از سوي دادگاه تجارتي، درخواست ثبت ادغام را به همراه مدارك 

مدت مزبور به هيچ عنوان نبايد . ها ارايه نمايند اين قانون به مرجع ثبت شركت 812مذكور در ماده 
  .ماه تجاوز نمايد 6از 

  .هاي طرف ادغام منتشر گردد هاي شركت اريخ ثبت در روزنامهروز از ت 20ثبت ادغام بايد ظرف 
تواند با  هر ذينفع مي 818در صورت خودداري مديران از انجام تكليف مقرر در ماده   :819ماده 

چنانچه مرجع مزبور به هر . ها درخواست نمايد ارايه مدارك الزم  ثبت ادغام را از مرجع ثبت شركت
ها را از  تواند الزام مديران و مرجع ثبت شركت ي نمايد، متقاضي ميدليلي از ثبت ادغام خوددار

  .دادگاه تجارتي صالح درخواست نمايد
  :پذيرد تجزيه شركت به دو صورت انجام مي  :820ماده 

ها و تعهدات شركت موجود با حفظ شخصيت حقوقي آن، به منظور  الف ـ بخشي از دارايي
  .يابد تشكيل يك يا چند شركت جديد اختصاص مي

ها و تعهدات شركت موجود، به منظور تشكيل دو يا چند شركت جديد اختصاص  ب ـ دارايي
  .گردد يابد و شخصيت حقوقي شركت موجود محو مي مي

  .هاي موضوع اين ماده به ارزش دفتري مجاز است انتقال دارايي :1تبصره 



 

 

راجع ذيربط از جمله ثبت براساس طرح تجزيه و با ارائه گواهي ثبت تجزيه شركت م :2تبصره 
هاي ناشي از  اسناد و امالك كشور موظفند نسبت به اصالح اسناد و مدارك مربوط به شركت

  .تجزيه اقدام كنند
  .باشد هاي از نوع خود قابل تجزيه مي هر شركت تجاري، تنها به شركت  :821ماده 

و يا جلب رضايت همه تجزيه شركت تضامني پس از تصفيه كليه ديون وتعهدات شركت  :1تبصره 
  .بستانكاران و اشخاصي كه شركت در قبال آنها متعهد مي باشد، مجاز است

هاي پذيرفته شده در بورس بايد قبل از تجزيه موافقت بورس را براي تجزيه اخذ  شركت :2تبصره 
  .نمايند
اركت هاي ناشي از تجزيه به نسبت مش شركت يا شركت الشركه  تخصيص سهام يا سهم  :822ماده 

  .باشد سهامداران يا شركا در شركت موجود مي
  :باشند مديران شركت مكلف به ارائه طرح تجزيه مشتمل بر موارد زير مي  :823ماده 

  .ـ گزارش توجيهي از داليل و جهات تجزيه1
  .ـ گزارش وضعيت فني، مالي و اقتصادي شركت قبل و بعد از تجزيه2
  .نحوه ايفاء تعهدات شركت ـ تكفيك بستانكاران و نوع طلب آنها و3
  .ها، تعهدات، سرمايه و وضعيت كاركنان شركت ـ نحوه تجزيه دارايي4
  .شود هاي مالي شركت مورد تجزيه واقع مي ـ مقطع زماني كه ارقام صورت5
  .ـ چگونگي تجزيه اوراق مشاركت غيرقابل تبديل به سهام شركت6
  .ان و اعالم قبولي آنهاـ طرح اساسنامه شركت ناشي از تجزيه، اسامي مدير7
  ).اعم از ثبت شده و ثبت نشده(هاي نامشهود  ـ نحوه تجزيه دارايي8
  .ها از جمله به روش ارزش روز يا دفتري ـ تعيين نحوه انتقال و ثبت دارايي9

روز از تاريخ تصويب طرح تجزيه  15تصميم شركت به تجزيه، بايستي ظرف مدت   :824ماده 
. عاده يا شركا به منظور اطالع عموم در روزنامه شركت آگهي شودال توسط مجمع عمومي فوق

توانند ظرف مدت دو ماه پس از نشر آگهي تجزيه  بستانكاران و دارندگان اوراق مشاركت مي
  .اعتراض خود را به شركت اعالم نمايند

ل از تبديل اند، قب هايي كه اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام منتشر نموده تجزيه شركت  :825ماده 
  .اوراق مشاركت به سهام يا تسويه حساب با دارندگان اين گونه اوراق، مجاز نمي باشد

  816و  815در صورت وجود بستانكار يا دارنده اوراق مشاركت معترض، مفاد مواد   :826ماده 
  .باشد الرعايه مي اين قانون الزم

ه از تاريخ تصويب طرح تجزيه توسط مديران شركت مكلفند پس از گذشت حداقل پنج ما  :827ماده 
شركت و عدم وصول اعتراض و يا عدم صدور دستور تاخير ثبت تجزيه از سوي دادگاه تجارتي، 

ها  اين قانون به مرجع ثبت شركت 823درخواست ثبت تجزيه را به همراه مدارك مذكور در ماده 



 

 ١٧٢

  .مايدماه تجاوز ن 6ارايه نمايند، مدت مزبور به هيچ عنوان نبايد از 
هاي ناشي از تجزيه منتشر  هاي شركت روز از تاريخ ثبت در روزنامه 20ثبت تجزيه بايد ظرف 

  .شود
به ثبت نرسيده باشد،  827مادام كه مراتب تجزيه شركت به شرح مذكور در ماده شماره   :828ماده 

  .شركت موجود همچنان شخصيت حقوقي خود را حفظ خواهد نمود
ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت تجزيه شركت به شرح مذكور در ماده در صورتي كه   :829ماده 
  .اثر است انجام نپذيرفته باشد، تمامي اقدامات انجام شده براي انجام امر تجزيه بي 827

در صورت تحقق ادغام، يا تجزيه، در صورتي كه براساس طرح ادغام و يا تجزيه، اموال   :830ماده 
هاي پذيرنده ادغام، يا شركت جديد حسب مورد انتقال نيافته  تداراي سند رسمي به شركت يا شرك

باشد، ادارات ثبت امالك و اسناد و ساير مراجع ثبتي ذيربط نسبت به انتقال اموال مزبور اقدام 
  .خواهند كرد

هاي  در صورت نياز، مدير يا مديران شركت پذيرنده ادغام و يا شركت جديد، نماينده شركت
هاي پذيرنده ادغام و يا شركت جديدي براي امضاي اسناد  جزيه و نيز شركتموضوع ادغام و يا ت

  .يا ارائه درخواست هستند
االجرا شدن اين  هاي تجاري موجود بايد حداكثر ظرف دو سال از تاريخ الزم شركت  :831ماده 

هاي  هاي تجاري موضوع باب شركت قانون نسبت به تطبيق وضعيت خود با يكي از انواع شركت
اري اين قانون و يا انحالل اقدام نمايند، در غير اينصورت منحل محسوب شده و هرگونه فعاليتي تج

در صورت عدم . به نام چنين شركتي مشمول عنوان استفاده از مؤسسه موهوم تلقي خواهد شد
را اجراي تكليف مقرر در اين ماده، هر ذينفع مي تواند از دادگاه تجارتي اعالم انحالل شركت مزبور 

  .درخواست كند
به محض تصويب طرح مشترك ادغام و يا طرح تجزيه در مجامع عمومي و شركاء   :832ماده 

مربوطه، شركت در حال ادغام يا در حال تجزيه تلقي مي شود و بايد به دنبال نام شركت همه جا 
  .در مكاتبات و سربرگ شركت قيد شود» در حال تجزيه«يا » در حال ادغام«عبارت 

  

  )متفرقه(مقررات نهايي : ل چهارمفص

هاي تجاري موجود با  اتخاذ تصميم در خصوص تطبيق مقررات اساسنامه شركت  :833ماده 
هايي كه به موجب اين قانون و يا مقررات  مقررات اين قانون و يا انحالل شركت، در مورد شركت

 ها با  بور ودر ساير شركتبيني گرديده، با مجمع مز اساسنامه براي آنها مجمع عمومي عادي پيش
  .دارندگان بيش از نيمي از سرمايه معتبر است  رأي

ليكن در . هاي تعاوني مشمول مقررات اين قانون هستند هاي دولتي و شركت شركت  :834ماده 



  

 

ها حاكم خواهند  صورت وجود احكام متفاوت ديگري در ساير قوانين، آن احكام بر اين گونه شركت
  .بود

 
 



  

 

  
  : ـم باب هفت

  بازسازي و ورشكستگي
  

  بازسازي: فصل اول

ندارد ولي، به تشخيص سازمان بازسازي قادر  تاجري كه توانايي پرداخت ديون خود را   :835ماده 
  .بازسازي قرار مي گيرد تجارتي است مشمول  به ادامه فعاليت 

توقف در پرداخت اند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع  مكلف 835ماده مشموالن   :836ماده 
  .ديون، درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي را تسليم كنند

پرداخت  از هيأت تشخيص با درخواست يكي از اشخاص زير، در خصوص ناتواني  تاجر  :837ماده 
ديون، توقف و تاريخ آن و همچنين شمول بازسازي يا ورشكستگي ، ظرف يك ماه از تاريخ وصول 

  . اين مهلت ممكن است تا يك ماه تمديد شود. گيرد درخواست، تصميم مي
  .شخص تاجر -1
 .استناشي از فعاليت تجارتي  اوطلبكاري كه طلب  -2
 .دادستان -3

شامل مطالبات كارگري، تامين اجتماعي، استيجاري و مالياتي ناشي از فعاليت ) 2(بند  : 1تبصره 
  .شود تجارتي نيز مي

داخت ديون، توقف و تاريخ آن و همچنين شمول پر درتواني تاجر نامعيارهاي احراز  : 2تبصره 
اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به  نامه بازسازي يا ورشكستگي،  مطابق آيين 

پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت دادگستري و به تصويب 
  .رسد هيأت وزيران مي

ربط موظفند نسبت به ارايه اطالعات مربوط به  أت تشخيص، اشخاص ذيدرخواست هيبه  :3تبصره 
چنانچه تاجر اطالعات الزم را به هيأت تشخيص . گيري الزم است اقدام كنند تاجر كه براي تصميم

حبس از يك تا پنج سال و  به ارايه نكند يا مبادرت به ارايه اطالعات غلط به هيأت تشخيص كند،
  .شود ون ريال تا دوميليارد ريال يا يكي از آن دو محكوم ميجزاي نقدي از يكصدميلي

درنگ در  بازسازي، موضوع را بي  شمول هيأت تشخيص مكلف است،  پس از تصويب   :838ماده 
  روزنامه رسمي وروزنامه كثيراالنتشار آگهي كند

بانكها يا در ادارات دولتي يا  837ماده ) 3(هرگاه سند يا اطالعات موضوع تبصره    :839ماده 
شوند، موجود باشد و هيأت  شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي

تشخيص آن را درخواست كند، اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور هيأت تشخيص را 



  

 

 انجام دهد، مگر اينكه ابراز سند يا اطالعات درخواستي با مصالح سياسي كشور  يا نظام عمومي
. منافات داشته باشد كه، در اين صورت، بايد موارد با توضيح الزم به هيأت تشخيص اعالم شود

بايد به نحو مقتضي سند يا اطالعات به هيأت تشخيص ارايه  قانع نشود،  چنانچه هيأت تشخيص 
در صورت امتناع، كسي كه مسئوليت عدم ارايه سند يا اطالعات متوجه او است، پس از . شود

ي در هيأت تشخيص و احراز تخلف در مرجع صالح به انفصال موقت از خدمات دولتي از رسيدگ
 .شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد

  .تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رييس قوه قضاييه باشد :1تبصره 
صورتي ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها، و ساير موسسات ياد شده در اين ماده در  :2تبصره 

  .كه خود نيز طرف دعوا باشند ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود
نتواند  متصرف اسناد و مدارك  چنانچه در موعدي كه هيأت تشخيص معين كرده است،  :3تبصره 

آن را ارايه كند، بايد در پاسخ هيأت تشخيص با ذكر دليل تاخير، تاريخ ابراز اسناد و اطالعات را 
  .كند اعالم 
در مواردي كه ابراز اصل سند الزم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت    :840ماده 

فرستادن دفاتر  . فرستند دستور هيأت تشخيص، اصل سند را به طور مستقيم به هيأت تشخيص مي
رونوشت بخش گواهي شده آن توسط مرجع مذكور كافي  جاري به هيأت تشخيص الزم نيست و

  .است
تواند امر تحقيق و رسيدگي در خصوص موضوع بازسازي را به  هيأت تشخيص مي   :841ه ماد

  .كارشناس  ارجاع كند
ظرف مدت سه  دانسته است، بايد  بازسازي   هيأت تشخيص وي را مشمول تاجري كه   :842ماده 

تهيه و براي  اي از نمايندگان طلبكاران ماه از تاريخ اعالم هيأت، طرح بازسازي را با نظارت كميته
  .قابل تمديد است  يك بار اين مدت . بررسي و تصويب به هيأت ارايه كند

. هيأت تشخيص مؤظف است پس از يك ماه از تاريخ وصول طرح، آن را بررسي كند  :843ماده 
  .روز ديگر قابل تمديد است 15مدت مذكور حداكثر 

صدور سند عدم امكان بازسازي، در صورت عدم ارائه طرح بازسازي ظرف مهلت مقرر، هيأت با 
  .فرستد پرونده امر را براي رسيدگي به ورشكستگي تاجر به دادگاه تجارتي مي

هيأت تشخيص پس از دريافت طرح بازسازي و بررسي آن در مهلت مقرر، حسب مورد  :844ماده





 

 

  .كند يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي
  .تصويب طرح و ابالغ آن براي اجرا .1
 .482ا اعالم موارد براي اصالح به كميته موضوع ماده عودت طرح ب .2
 .اصالح طرح و ابالغ آن براي اجرا .3
 .ارجاع موضوع براي اجراي مقررات ورشكستگي .4

در صورت عودت طرح براي اصالح، كميته فوق موظف است ظرف سي روز طرح اصالح : 1تبصره 
 انتخاب را   4و  3، 1مات بندهاي شده را به هيأت ارايه كند كه در اين صورت هيأت يكي از تصمي

  .كند مي
هيأت تشخيص مكلف است بر اجراي مصوبات خود، از جمله طرح بازسازي، نظارت كند  :2تبصره 

تواند پرونده را به دادگاه  توفيقي ندارد، مي كه در دورة بازسازي تشخيص دهد، طرح  و در صورتي 
از تاريخ قطعيت صدور حكم ورشكستگي . دبفرست تجارتي براي اخذ تصميم راجع به ورشكستگي 

  .شود يافته تلقي مي پايان مأموريت سازمان بازسازي در مورد آن تاجر 
  .طرح بازسازي بايد متضمن موارد زير باشد :845ماده 

  .نحوة ادامه فعاليت .1
 ).آن اجرا و  نظارت بر  چگونگي شامل مجريان اصلي، (نحوة مديريت طرح  .2
 .پرداخت ديون اسامي طلبكاران و نحوه .3
 .ايفاء آنها چگونگي فهرست تعهدات و  .4
 .نحوه وصول مطالبات .5
 .دوره بازسازي طرح .6
 .تعيين تكليف در مورد كاركنان .7
 .ميزان منابع الزم و نحوة تأمين آن .8
 ).هاي تجارتي براي شركت (ادغام و تجزيه  .9

 .ها آن ها شامل افزايش، حذف و نوسازي  اندازه  و نوع فعاليت .10
 .قابل واگذاري و تعيين موارد مصارف وجوه حاصل از آني مازاد ها دارايي  .11
 اصالحات الزم در اساسنامه  .12
 .صورتهاي مالي حسابرسي شده براي شركتها  .13

بيني  شده باشد، هيأت  مواردي از اخراج كارگران به جهات اقتصادي در طرح پيشاگر   :846ماده 
طرح بازسازي . صويب كندت را  تواند طرح  مينظر نمايندة كارگران  تشخيص فقط پس از استماع   

  .است االجرا  مصوب هيأت الزم
طرح پس از تصويب، بايد در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار آگهي شود، در صورتي كه  :847ماده 

 اشخاص ذينفع قابل استناد در برابر  طرح  ، مندرجات نشود تاريخ آگهي اعتراضي  ظرف يك ماه از 
  .است



  

 

 880اين مدت مانع اجراي مقررات ماده . دوره بازسازي نبايد از سه سال تجاوز كند :848ماده 
  .نخواهد بود

اصالح و تغيير طرح بازسازي در حين اجرا، با پيشنهاد تاجر، اخذ نظر كميته طلبكاران، و  :849ماده 
  .پذير است تصويب هيأت تشخيص و با رعايت مقررات اين قانون امكان

بازسازي موجب حال شدن ديون مؤجل نمي شود و  يأت تشخيص بر اجراي راي ه :850ماده
  .كند نيز قطع نمي  خسارت تاخير تاديه را

خسارت تاخير تاديه بر مبناي شاخص قيمت خرده فروشي است كه هر سال توسط بانك : تبصره
بايد كمتر از به هر حال خسارت تاخير تاديه ن. شود مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم و تعيين مي

  .درصد در سال باشد 6
تصميم هيات تشخيص مبني بر شروع اجراي بازسازي موجب تعليق تمامي دعاوي ناشي  :851ماده 

اعم از اينكه . از فعاليت تجاري اقامه شده عليه تاجر كه منشاء مطالبات آنها قبل از اين تاريخ باشد
فسخ و ابطال قرارداد به نسبت عدم تاديه مبلغ مربوط به محكوميت بدهكار به پرداخت وجه باشد، يا 

همچنين كليه عمليات اجرايي از طرف طلبكاران نسبت به اموال منقول و . شود مورد تعهد، مي
  .كند غيرمنقول تاجر را معلق مي

آيد و ترتيب تاديه بدهي مورد توافق بستانكار  مهلت پرداخت مورد توافق قبلي به حالت تعليق در مي
  .شود اثر مي بيو بدهكار 

در مورد اين . ماند تا پايان مهلت اعالم طلب بستانكاران، دعاوي در جريان معلق مي :852ماده 
دعاوي پس از پايان مهلت اعالم طلب، با حضور نماينده سازمان بازسازي به همراه بستانكار و 

  .افتد بدهكار براي تعيين قطعي مبلغ و مسلم شدن طلب به جريان مي
هرگاه تمام يا برخي از اشخاص متعهد يا ضامن سند تجارتي به موجب آراي هيأت  :853ماده 

تواند در هر آيين يا در تمام  تشخيص به طور جداگانه در حالت بازسازي قرار گيرند، بستانكار مي
  .آنها مبلغ وصول نشده سند را اظهار كند

 تواند پيش از  يا قائم مقام آنها، نمي هيچ يك از مشموالن بازسازي امضا كننده سند تجارتي :854ماده
كننده مشمول ديگر  شود، به امضاء پايان اين دوره، براي وجهي كه به صاحب چنين طلبي پرداخت مي

  .رجوع كند
سازمان بازسازي با توجه به امكانات پرداخت مسئوالن متضامن، مبلغ سند تجارتي را به نحوي در 

  .د كه دارنده سند بيش از مبلغ آن وجهي دريافت نكندكن طرح پرداخت ديون آنها، تقسيم مي



 

 

چندتن از مسئوالن متضامن سند تجارتي ورشكسته شوند، مبلغ سند  هرگاه يك يا  :855ماده 
هاي ورشكستگي پرداخت  ، فقط در همان آيين يا آييناست تجارتي يا باقيماندة آن كه تاديه نشده 

  .شود سند مشمول بازسازي تحميل نميهاي مسئوالن  شود و به آيين يا آيين مي
سازمان تصفيه امور ورشكستگي مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه دارندة سند بيش از مبلغ آن 

  .وجهي دريافت نكند
اگر مسئوالن اصلي سند تجاري يعني براتكش برات فاقد قبولي ، متعهد سفته و يا : 856ماده 

ه موظف است براي وصول مبلغ سند ابتدا به آنها صادركننده چك مشمول بازسازي نباشند، دارند
تواند  در اين حالت، دارنده فقط به همان اندازه كه وجه سند پرداخت يا تامين نشده مي. مراجعه كند

در طرح بازسازي مسئول يا مسئوالن ديگر سند، اظهار طلب كند، پرداخت سند تجاري در اين 
  .بودصورت تابع قواعد مقرر در مواد قبل خواهد 

پردازد، مجاز است مطابق مقررات اين قانون در  مسئولي كه جزئي از مبلغ سند يا كل آن را مي
  .بازسازي اقدام كند  هاي موجود امضاءكنندگان مقدم اظهار طلب كند يا پس از پايان دوره آيين
ي در مورد بازسازي و ورشكستگي اشخاصي كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامن :857ماده 

  .رعايت خواهد شد 856و ذيل ماده  858،  857، 854دارند، نيز مفاد مواد 
 اعمال حقوقي بدهكار مشمول بازسازي  يا ورشكستگي بعد از شروع توقف پرداخت،   :858ماده 

  :، قابل ابطال استبدين شرح 
  .راجع به منقول يا غيرمنقولرايگان هر نقل و انتقال 

از ان معامله مز ن تعهدات بدهكار به بيش از يك پنجم قيمت هر معامله معوض ضرري كه در آ
 .تعهدات طرف مقابل بيشتر باشد

 .تاديه هر دين قابل مطالبه به طريق غير متداول تجارتي
 .تاديه زودهنگام هر دين مؤجل حتي به طريق متداول
 .مقدم بر آن عادي ايجاد رهن يا هر نوع وثيقه براي تامين پرداخت طلب 

ماه قبل از تاريخ توقف پرداخت بعمل آمده باشد،  6در صورتي كه انتقال رايگان ظرف  :859ماده 
  .قابل ابطال است

اي وارد  ي به حقوق دارنده  با حسن نيت خدشهتدين از طريق سند تجار زودهنگام ةتادي :860ماده 
 سندمبادرت به انتقال ي، با آگاهي از توقف صادركننده تدهنده سند تجار صورتيكه انتقال در. كند نمي

  .است كند، ملزم به بازپرداخت مبلغ تاديه شده آن 
به تباني بوده است آن  وقبمسصوري يا  ةشود كه معامل ثابت دادگاه تجارتيدر  اگر :861ماده 

شود، و اگر طرف معامله به لحاظ پرداخت  مي مستردمعامله باطل وعين و منافع موضوع معامله 
ديه آن اقدام أمقررات بازسازي  يا ورشكستگي نسبت به ت برابر ،ستانكار باشدوجه يا تمليك مالي ب

  .خواهد شد



  

 

دعوي ابطال به وسيله سازمان بازسازي و يا سازمان تصفيه امور ورشكستگي قابل  :862ماده 
  .طرح در دادگاه تجارتي است

ي به او داده باشد تاز شروع بازسازي يا ورشكستگي تاجر، شخصي اوراق تجار قبل اگر :863ماده 
را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد يا به مصرف معيني برساند و وجه اسناد   آنتا وجه 

شخص موجود باشد، آن اسناد  در حين بازسازي يا ورشكستگي نزد عين و نشده  وصول يا تاديه 
ولي تاديه نشده  شدهوصول  اسنادتوانند عين اسناد را استرداد كنند و چنانچه وجه  صاحبان آن مي

  .شود باشد،  مسترد مي
داده شده است  او نزد تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي امانت بوده يا به   كه كااليي :864ماده 

آن نزد تاجر  يا نزد شخص ديگري  كه عين تا زماني  به حساب صاحب كاال به فروش برساند،  كه
باشد، قابل استرداد است و  موجود است ذارده شده امانت يا براي فروش گبه از طرف آن تاجر كه 

  .شود مي مستردآن بهاي  چنانچه كاال فروخته شده باشد 
كاالهايي كه تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي به حساب ديگري خريداري كرده و  :865ماده 

كه به  عين آن موجود است، اگر قيمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده واال از طرف كسي
  .حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است

يا قسمتي از كااليي كه براي فروش به تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي  تمام هرگاه :866ماده 
مال قابل  صاحباز طرف  است خريدار  احتساب نشده  اي با گونه معامله شده و به  است داده شده 

  .يا خريدار باشد  مزبورد تاجر اعم از اين كه نز ،استرداد است
كه براي تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي حمل شده قبل از وصول از  كااليي اگر :867ماده 
به فروش رسيده و فروش   كه داراي امضاي ارسال كننده است، اي يا بارنامه صورتحسابروي 

. قابل استرداد است 865شود، واال مطابق ماده  ي استرداد پذيرفته نميادعو نباشدصوري 
 كرايهاز بابت  ه گرفته است، خواهمساعد الحساب  يا  علي عنوان بايد وجوهي را كه به  استردادكننده

  .بپردازد باشد، حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره 
وليكن باشد به تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي فروخته را كااليي  شخصي هرگاه :868ماده 

تاجر  تسليم شده و نه به شخصي ديگر كه به حساب او بياورد، آن  خودبه هنوز آن جنس نه 
  .از تسليم كاال امتناع كنداست اي كه وجه آن را نگرفته  اندازه بهتواند  شخص مي

تشخيص  هيأت ةاجاز با، سازمان بازسازي،  868 ةو قسمت اخير ماد 867 ةماد مورد در :869ماده 
ولي بايد قيمتي را كه بين  كندتواند تسليم كاال را تقاضا  مي ،تگيورشكس سازمان تصفيه اموريا  و

  .نمايد احتسابيا ورشكسته مقرر است،  مشمول بازسازيفروشنده و تاجر 
كه معامله پيش از شروع بازسازي از طريق دادگاه باطل يا به دليل تحقق  صورتيدر  :870ماده 
  . استموجود باشد، قابل استرداد  هر اندازهبه  در قرارداد فسخ شود و عين كاال  مندرجشرط 



  

 

حكم به فسخ قرارداد بعد از شروع بازسازي يا ورشكستگي صادر شده و  كه هنگامي ،همچنين
قبول  كاالده باشد، استرداد ش مطرح  ،به جهتي غير از پرداخت ثمن ،دعوي نيز قبل از اين تاريخ

  .شود مي
فقط ظرف سه ماه از تاريخ  870الي  863وضوع مواد اموال منقول م استرداد تقاضاي   :871ماده 

  .است قابل طرح   948و  838موضوع مواد انتشار آگهي بازسازي يا ورشكستگي 
ي ورشكسته، به پرداخت ديون بي محل آن تكه شركاء ضامن در شركت تجار صورتي در: 872ماده 
به بعد اين  898طبق مواد  يكي هر نكنند، هيأت بايد برا اقدام تجارتي دادگاهو حكم  مقرراتبرابر 

طبق  تواند ميتجارتي  دادگاه بازسازي،در صورت عدم امكان . قانون بازسازي مالي در نظر بگيرد
  .آنها را صادر كند ورشكستگيهمين مقررات حكم 

شود، مقررات مواد بعد نسبت به مديران  بازسازي يا ورشكستگي تاجر شروع مي وقتي   :873ماده 
  اشخاص حقوقي  ة آناشخاص حقيقي يا حقوقي و همچنين نسبت به اشخاص حقيقي نمايند از اعمآن 

  .است قابل اجرا 
كمبود يا عدم كفايت دارايي   چنانچه به هنگام بازسازي يا ورشكستگي تاجر، معلوم شود   : 874ماده 

تواند، به  ي مييا اشخاص ديگري بوده است، دادگاه تجارت براي تاديه ديون، معلول تخلف مديران 
دارايي شخص تاجر تمام يا بعض كمبود  به پرداخت  را  تقاضاي هر ذينفع، مديران  يا آن اشخاص 

  .يا تسهيم محكوم كند  انفرادي يا  تضامن به نحو 
بايد ظرف دو سال از تاريخ در ماده فوق تعقيب حقوقي مديران و اشخاص مذكور  :875ماده 

رت صدور سند عدم امكان بازسازي از تاريخ صدور حكم تصويب طرح بازسازي  يا در صو
  .ورشكستگي بعمل آيد

شود جزء دارايي تاجر مشمول بازسازي يا  وصول مي 874مبالغي كه در اجراي ماده    :876ماده 
ورشكستگي منظور شده و در حالت ادامه فعاليت تاجر مطابق شرايط مصرح در طرح بازسازي 

صورت صدور حكم ورشكستگي تاجر، اين وجوه براي طلبكاران  در. شود صرف پرداخت ديون مي
  .يابد اختصاص مي

محكوميت  874تواند طبق همين مقررات براي تاجري كه طبق مادة  دادگاه تجارتي مي   :877ماده 
  .، حكم ورشكستگي صادر كندنشده است تامين محكوم به ممكن ولي  حاصل كرده، 

يت تاجر اقتضاء كند، هيأت تشخيص در تصميم خود راجع به درصورتي كه ادامه فعال   :878ماده 
تواند مقرر كند كه براي مدتي معلوم و حداكثر تا خاتمه دوره  تصويب طرح يا اصالح آن مي

  .بازسازي، بدون كسب مجوز از هيأت، اموال مشخصي مقيد يا منتقل نشود  يا قابل توقيف نباشد
منقول قابل ثبت تاجر، به اداره ثبت اسناد و امالك  يا  هاي معامالت اموال غيرمنقول و ممنوعيت 

  .شود ساير مراجع ذيربط براي اقدام مقتضي و به تمامي دفاتر اسناد رسمي براي اطالع ابالغ مي



  

 

به تقاضاي هر ذينفع  878مغاير مقررات موضوع ماده هر توقيف و تأمين  معامالت و  :879ماده 
عامله يا اجراي تامين حسب مورد قابل ابطال و رفع در دادگاه ظرف مدت دو سال از تاريخ انعقاد م

  .تجارتي است
الشركه و سهام جديد اعم از شركاء يا صاحبان سهام سابق يا  خريداران سهم  :880ماده 
نويسان موظفند فورا تمامي تعهدات خود را در قبال سهام الشركه يا سهام خريداري شده اجرا  پذيره
در طرح ) ابراء و اقساط(وانند تا سقف مطالبات مورد قبول و مشمول ارفاق ت ولي آنها مي. كنند

در » شركت در حال بازسازي«در دوران بازسازي، درج عبارت . بازسازي به تهاتر استناد كنند
  .نويسي الزامي است اعالميه پذيره

در حال «تاجر در حال بازسازي مكلف است در سربرگها و مكاتبات خود، عنوان    :881ماده 
  .را ذكر كند» بازسازي

 اين . كند را قيد ميموارد ابراء  هيأت تشخيص اقساط مورد پذيرش بستانكاران را تنفيذ و    :882ماده 
براي طلبكاران ديگر، مهلت هاي . تشخيص كاهش يابد هيأتو اقساط ممكن است در  ها برائت

تر مورد  هاي طوالني مؤجل كه وعده به استثناي مطالبات. شود مييكنواخت پرداخت در نظر گرفته 
 تواند ميهاي مذكور در اين ماده  مهلت .ماند باقي مي اعتبار خود به توافق پيش از شروع  بازسازي 

  .بيني براي اجراي طرح بيشتر باشد از طول مدت مورد پيش
ول مبلغي بيني حق انتخاب بستانكاران در وص  تواند متضمن پيش فعاليت مي ادامه طرح   :883ماده 
 بايدطلب  در اين صورت، اقساط . تر باشد سررسيدي به تناسب كوتاهبرابر  سقف طلب در  ازكمتر 

آخرين  پرداختفقط پس از نيز كاهش ميزان طلب همچنين،  . در طول مدت اجراي طرح خاتمه يابد
  .يابد قسط در سررسيد معين طبق شرايط مذكور در طرح قطعيت مي

جزئي اشخاص از شخص حقوقي مشمول طرح بازسازي تا سقف يك ميليون  مطالبات   :884ماده 
از پنج درصد ديون تشخيص و تصديق شده تجاوز نكند، بدون ابراء و  كه صورتيدر  ،ريال
 كهاين ترتيب، زماني . است قابل پرداخت  درنگ بي تر  حق تقدم براي طلبهاي نازل بابندي  قسط

 كند،تجاوز ياد شده  ميزان يك دهم  ر انتقال حقوق ديگران از مجموع مطالبات شخص بستانكار بر اث
  .يستن قابل اجرا 

مطابق قاعده كلي ساير حدنصابهاي اين قانون هر پنج  مادهتعيين شده در اين  حدنصاب :بصرهت
  .شود از سوي بانك مركزي تعديل مي اعالميسال مطابق با نرخ تورم 

قوق و مزاياي معوقه و نيز مطالبات ناشي از پاداش سنوات مطالبات كاركنان از جمله ح   :885ماده 
بندي قابل  باشد، بدون ابراء و قسطاز نود روز حداقل حقوق و خسارت اخراج در صورتيكه كمتر 

  پرداخت است
قبول اقساط بوسيله  وبا كسر ابرائات  ،طلب در فهرست طلبكاران طرح بازسازي درج    :886ماده 

فقط پس از پذيرش قطعي آنها  ،مورد اختالف مطالبات . يرش قطعي طلب استبه معناي پذ ،بستانكار



  

 

هيأت تشخيص ممكن است پرداخت قسط  ،با وجود اين. است در فهرست بستانكاران، قابل پرداخت 
   .، اجازه دهد و جزئي قبل از قطعيت منظور شدن آن در فهرست كليطلب مورد اختالف را به طور 

مال ديگر  بابا موافقت صاحب حق و تصويب هيأت تشخيص مال مرهون را   است ممكن   :887ماده 
  .دهد، جايگزين كرد امتيازي معادل به طلبكار مي كه 

  .هر گونه تقسيم سود سهام يا پرداخت آن به سهامداران در دوره بازسازي ممنوع است   :888ماده 
ر طرح عمل نكند، يك يا چند طلبكار هاي مقرر د تعهدات مالي خود ظرف مهلت بهاگر تاجر    :889ماده 

از هيأت تشخيص اعالم  ،سازمان بازسازياز اعالم  پس ،توانند كل مطالبات مي% 20 حداقلبا مجموع 
تقاضاي فوق مكلف است حداكثر ظرف  در صورت پذيرش تشخيصهيأت . را بخواهند شكست طرح 

  .كنداز طرق زير اتخاذ تصميم  يكيسه ماه نسبت به وضعيت تاجر به 
  .كلي و يا جزئي بنگاه واگذاري -1
  .طرح بازسازي اصالح -2
  .مديران طرح تغيير -3
 .سند عدم امكان بازسازي و درخواست حكم ورشكستگي صدور -4

واگذاري ممكن است به صورت انتقال تمام يا بخشي از اموال، دارايي و فعاليت هاي تاجر    :890ماده 
ك از مجموعة دارايي  يا عوامل توليد است كه منظور از فعاليت،  بخش قابل تفكي. صورت پذيرد

  .شود تا كاال يا خدمت معيني را ايجاد كنند بكار گرفته  جداگانه تواند  مي
است، پس   اموالي كه در طرح بازسازي، براي واگذاري يا ادامة فعاليت تعيين تكليف نشده   :891ماده 

  .بايد فروخته شود از تاييد هيأت تشخيص 
ايط و نحوة واگذاري فعاليتها، با اولويت ادامه فعاليت و  رعايت غبطة بستانكاران، شر   :892ماده 

  .شود مي و تصويب هيأت تشخيص، تعيين  براساس پيشنهاد تاجر
هيأت تشخيص  اولويت ادامة فعاليت را در پيشنهادهاي واصله  بررسي و بهترين پيشنهاد  :تبصره

  .كند را تاييد مي
از حيث تضمين ادامة فعاليت در شرايط مساوي باشند، پيشنهادي مورد  ،ا در صورتي كه پيشنهاده

   .باشد گيرد كه در آن رعايت غبطه بيشتر بستانكاران  تأييد قرار مي
اجراي طرح مصوب هيأت تشخيص، در صورت امتناع شخص بدهكار، سازمان  در    :893ماده 

انتقال اموال منقول و   امضاء كليه اسناد رسمي  از جمله اقدامات الزم   تواند به تنهايي  بازسازي مي
  .و حضور شخص بدهكار الزم نيست انجام دهد  ،غيرمنقول بنگاه را، به منظور تحقق واگذاري

تواند  نيافته است، سازمان بازسازي مي پايان كه اقدامات ياد شده در مادة قبل تا زماني    : 894ماده 
 حداقل  ابتدا اگذاري را به انتقال گيرنده بسپارد، مشروط بر آنكه به مسئوليت خود ادارة بنگاه مورد و

ثمن  با رعايت مقررات مادة  بقيه ثمن معامله از طرف خريدار پرداخت شده باشد، تقسيط  يك سوم
  .پذير است امكان  51



  

 

 ، بازسازي893و مادة  886پرداخت كامل ثمن واگذاري و اجراي كامل مقررات مادة با    :895ماده 
در صورت اجراي واگذاري جزئي، مبالغ دريافتي براي اجراي طرح بازسازي در . پذيرد پايان مي

  .گيرد اختيار شخص بدهكار قرار مي
نتقال گيرنده مالك دارايي خالص  بنگاه مورد واگذاري، بدون احتساب ديون شخص ا ،  از آن تاريخ
  . بدهكار است

تضمين  ال ابزار، ادوات و تجهيزاتي  كه تاجر براي آنها موردي كه واگذاري  شامل انتق در  :تبصره
شود و وي  گيرنده منتقل مي ، با انتقال آنها، تضمينات مزبور نيز به عهده شخص انتقالاست سپرده 

  .هاي تعيين شده خواهد بود ملزم به اجراي تعهدات مربوط در سررسيد
يا سهم الشركه شركاء به استثناء مديران در  در طرح ادامة فعاليت، نقل و انتقاالت سهام   :896ماده 

  .شركتهاي تجارتي، طبق مقررات اساسنامه و قانون آزاد است
در صورت عدم پرداخت ثمن طبق شرايط مصرح در پيشنهاد مصوب، هيأت تشخيص    :897ماده 
  ردود، يا به درخواست سازمان بازسازي  يا هر ذينفع و از جمله پيشنهاددهندة  م تواند، رأساً مي

يا با طرحي نو به پيشنهاددهنده يا  اعالم و  با همان طرح بازسازي  باطل  قرارداد واگذاري را 
در اين خصوص هيأت ممكن است به سازمان بازسازي مأموريت . پيشنهاددهندگان جديد واگذار كند

  .جديد بدهد و حدود آنرا مشخص كند
اگذاري كامل سبب حال شدن ديون مؤجل تصميم هيأت تشخيص داير بر تصويب و   :898ماده 
حق تقدم آنان  رعايت شود و ثمن واگذاري  به وسيله سازمان بازسازي ميان بستانكاران با  مي

  عمليات انتقال و   پايان واگذاري،   هيأت تشخيص، پس از  اقدام الزم براي . شود تقسيم مي
  .دارد بازسازي را اعالم مي 

است، واگذاري با حفظ حقوق  اگذاري بنگاه متضمن انتقال اموال مقيدي و در موردي كه   :899ماده 
  .شود مي بستانكاران اموال با وثيقه انجام 

بيني شود با  شود كه پيش بازسازي مالي شامل تاجر حقيقي متوقف از پرداخت ديني مي  :900ماده 
ارم بدهي خود را ـ چه  تواند ظرف دو سال تمام بدهي يا ظرف يكسال سه اعمال بازسازي مي

  .تاجر بايد با ارسال مدارك زير بازسازي مالي را از هيات تشخيص درخواست كند. بپردازد
 .دفاتر تجاري -1
 .صورت ريزدارايي و مشخصات كامل و بهاي تقريبي آنها -2
صورت بستانكاران و بدهكاران با مشخصات كافي و نشاني كامل و ميزان طلب و بدهي هريك  -3

 .از آنان 
 .شخصات اموالي كه در وثيقه ديگران است با ذكر اسامي دارندگان وثيقهصورت و م -4
 .صورت و مشخصات اموالي كه در اجراي تصميمات قضايي توقيف شده است -5
 .هاي صادر له يا عليه درخواست كننده صورت تمامي دعاوي حقوقي و اجراييه -6



  

 

اختالس، ارتشاء،  گواهي عدم سوء پيشينه درخواست كننده از جهات ارتكاب جرايم سرقت، -7
كالهبرداري و جرايم در حكم آن، خيانت در امانت و جرايم در حكم آن، جعل، ورشكستگي به 
تقلب و تقصير، تصرف غيرقانوني و جرايم در حكم آن در اموال دولتي و جرايم در حكم آن و 

 .به بعد اين قانون 1005عمومي و محروميت كيفري موضوع ماده 
  .ايفاي آنها فهرست تعهدات و نحوه  -8

داشته باشد ظرف يك ماه  را در اختيار  الزم در صورتي كه كليه مدارك هيأت تشخيص   :901ماده 
از تاريخ تسليم درخواست با انجام بررسي الزم در خصوص حسابهاي اموال، مطالبات و ديون، 

دم امكان در صورت ع. گيرد اجراي آن تصميم مي چگونگي بازسازي مالي تاجر و نسبت به مشمول 
تواند موضوع را براي تصميم درخصوص ورشكستگي به دادگاه  بازسازي مالي، هيأت تشخيص مي

  .تجارتي ارسال كند
هايي كه به  هاي مربوط به چاپ و نشر آگهي، ارجاع امر به كارشناس و ساير هزينه هزينه   :902ماده 

است،  ي براي تاجر ضروري بازسازي مال شمول باره  نظر هيأت تشخيص براي اتخاذ تصميم در 
  .شود توسط تاجر پرداخت مي

به منظور انعقاد قرارداد ارفاقي، سازمان بازسازي پس از وصول كليه مدارك فوق    :903ماده 
روز از تاريخ نشر آگهي  20اي كه وقت آن، نبايد زايد بر  بستانكاران و بدهكار متقاضي را به جلسه

  .باشد، دعوت مي كند
اي از بستانكاران كه حداقل نصف بعالوه يك از شمار بستانكاران و   ضور عدهجلسه فوق با ح -9

در صورتي كه اخذ تصميم در . شود دوسوم مطالبات بدون وثيقه را دارا باشند، تشكيل مي
شود و روز و  روز از جلسه اول تعيين مي 10جلسه اول مقدور نباشد جلسه ديگري به فاصله 

گان در جلسه و به وسيله مقتضي به ساير بستانكاران اعالم ساعت آن حضورا به شركت كنند
بستانكاراني كه داراي وثيقه هستند حق راي ندارند، مگر آنكه از وثيقه خود صرف . شود مي

عدم حضور اكثريت مذكور يا عدم اتخاذ تصميم به منزله عدم امكان بازسازي مالي . نظر كنند
اتخاذ شود، حتي اگر يكي از بستانكاران فوق با هرگاه تصميمي در جلسه اول يا دوم . است

اي از آن ظرف مدت يك هفته به  حداكثر يك چهارم مطالبات هم، مخالف باشد، صورتجلسه
  شود سازمان بازسازي براي اظهار نظر مجدد كليه مخالفان و بستانكاران غايب اعالن مي

. هفته با تصميم مزبور موافقت كنند توانند ظرف مدت يك بستانكاران غايب يا مخالف مي   :904ماده 
در صورتي كه دارنده يا دارندگان بيش از يك ـ چهارم مطالبات مستدال نسبت به آن تصميم معترض 

در . روز از تاريخ فوق اعتراض خود را تسليم هيات تشخيص كنند 3توانند ظرف مدت  باشند، مي 
شخيص دهد، با صدور سند عدم امكان صورتي كه سازمان مذكور اعتراض يا اعتراضات را موجه ت

  .كند بازسازي موضوع را براي تصميم در خصوص ورشكستگي به دادگاه تجارتي ارسال مي
از تاريخ پذيرش درخواست بازسازي مالي تا اتخاذ تصميم توسط هيأت تشخيص، كه در    :905ماده 

امور مالي و بازرگاني خود را تواند ادارة  هر حال نبايد از سه ماه تجاوز نمايد، تاجر متقاضي مي



  

 

  .فقط تحت نظر سازمان بازسازي ادامه دهد
اين قانون، در موارد زير نيز ضمن  900هيأت تشخيص، عالوه بر مورد مذكور در ماده  :906ماده 

رد درخواست بازسازي مالي، سند عدم امكان بازسازي صادر و پرونده امر را به دادگاه تجارتي 
  .كند رشكستگي ارجاع ميجهت رسيدگي به امر و

باشد يا نسبت به آن  كننده قسمتي از دارايي خود را مخفي  كرده در صورتي كه درخواست -10
يا به وسيلة اسناد صوري اموال و مطالبات و ديون خود را به  معامله صوري انجام داده 

  .است كرده وانمود  ميزاني كه حقيقت ندارد، 
پيشنهادهاي راجع به بازسازي  904مذكور در ماده در صورتي كه بستانكاران با اكثريت  -11

 .مالي را تصويب نكنند
هرگاه، پس از وصول گزارش سازمان بازسازي، محرز شود كه درخواست كننده قادر به  -12

 .نيست 900پرداخت ديون خود به نحو مقرر در مادة 
هلت كننده نتواند ظرف م هرگاه سازمان بازسازي به علت عدم همكاري تاجر درخواست -13

  .كند اتخاذ تصميم مي  901مذكور در مادة 
، دارنده يا دارندگان بيش از 903هرگاه پس از تصديق تصميم اكثريت  مذكور در ماده   : 907ماده 

هاي غيرواقعي مبناي تصميم اكثريت بستانكاران  يك پنجم مطالبات، مدعي شوند كه صورتحساب
احراز  هيأت پس از رسيدگي و . را بكنند آن غو توانند از هيأت تشخيص درخواست ل بوده است، مي

همچنين است . كند صحت ادعا، ضمن الغاي تصميم مذكور، سند عدم امكان بازسازي صادر مي
  .معطل بماند موردي كه اجراي تمام يا قسمتي از تصميمات اكثريت

زي و هيأتهاي به منظور نيل به اهداف و اجراي مقررات بازسازي اين قانون، هيأت مرك  :908ماده 
استاني تشخيص و همچنين سازمان بازسازي و دفاتر نمايندگي استاني آن به شرح مواد زير تشكيل 

  .شوند مي
  :تركيب هيأت مركزي تشخيص به قرار زير است   :909ماده 

  .نماينده وزير بازرگاني به عنوان رئيس هيأت -1
  .قاضي شاغل در دادگستري با انتخاب رئيس دادگستري محل -2
  .كارشناس امور مالي با انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي -3
  .كارشناس روابط كار با انتخاب وزير كار و امور اجتماعي -4
  .كارشناس امور صنعتي با انتخاب وزير صنايع و معادن -5
  .كارشناس امور بانكي با انتخاب رئيس كل بانك مركزي -6
گاني ايران و نماينده اتاق تعاون با تصويب هيأت رئيسه نماينده اتاق صنايع، معادن و بازر -7

  .هاي ذيربط كه حسب موضوع و وضعيت شخص حقوقي يك نفر حق راي خواهد داشت اتاق
  .ـ  يك  حقوقدان آشنا به حقوق بازسازي و ورشكستگي به انتخاب وزير دادگستري8

  :زير است شرايط و دوره انتخاب اعضاي هيأت مركزي تشخيص به شرح :910ماده 



  

 

  . سال سابقه كار مفيد 10داشتن حداقل  -1
 .داشتن حداقل مدرك ليسانس مرتبط -2
نداشتن سابقه كيفري مؤثر يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب و  -3

 .به بعد اين قانون 1005هاي ماده  محكوميت
ك هيأت تشخيص نمي تواند در بيش از ي منتخب و هر  است سال  4دوره تصدي اعضاي هيأت  -4

  .اعم از مركزي و يا هيأتهاي استاني عضو باشد
هيات مركزي تشخيص ضمن اعمال نظارت بر اجراي مقررات بازسازي، داراي وظايف و  :911ماده 

  :اختياراتي به شرح زير است
  .هاي استاني تشخيص ايجاد رويه واحد در تصميمات و اقدامات هيات -1
 .ي اين قانون و مصوبات هياتهاي استاني تشخيصنظارت بر حسن اجراي مقررات بازساز -2

 .هاي استاني تشخيص نظارت بر عملكرد سازمان بازسازي در اجراي تصميمات هيات -3

 .هاي استاني تشخيص رسيدگي به تجديد نظر خواهي از آراي هيات -4

 .رسيدگي به امر بازسازي تجاري كه فعاليت آنها داراي اهميت ملي است -5
  .خيص اهميت ملي برعهده اين هيات استتعيين ضوابط تش :تبصره

  .تشكيل جلسات هيات مركزي تشخيص و اخذ تصميمات آن برابر مقررات زير است: 912ماده 
جلسات هيات توسط رئيس آن و در غياب او، توسط نايب رئيسي كه با راي اكثريت اعضا  -1

  .شود انتخاب شده است، اداره مي
 .يابد رسميت مي نفر از اعضا 6جلسه هيات با حضور حداقل  -2

 .نفر از آراي حاضر در جلسه معتبر است 4تصميمات هيات با راي حداقل  -3
در مواردي كه تصميم هيات تشخيص متضمن آثار قضايي است تصميم مزبور در صورتي كه 

تصميم مزبور قابل تجديد نظر در دادگاه تجارتي . متضمن نظر مثبت قاضي هيات باشد، نافذ است
  .است

شود دوره فعاليت و شرايط انتخاب  ر هر استان حداقل يك هيات تشخيص تشكيل ميد :913ماده 
  .هياتهاي استاني تابع قواعد مربوط به هيات مركزي تشخيص است

  .تركيب هيات استاني تشخيص به قرار زير است
  نماينده وزارت بازرگاني به انتخاب رئيس سازمان بازرگاني استان -1
  به انتخاب رئيس دادگستري استان قاضي شاغل در دادگستري -2
  كارشناس امور مالي با انتخاب رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان -3
  كارشناس روابط كار با انتخاب رئيس اداره كل كار و امور اجتماعي استان -4
  كارشناس امور صنعتي با انتخاب رئيس سازمان صنايع و معادن استان -5
  ي با انتخاب بانك مركزيكارشناس امور بانك -6
نماينده اتاق صنايع، معادن و بازرگاني ايران و نماينده اتاق تعاون با تصويب هيات رئيسه  -7



  

 

هاي ذيربط استان كه حسب موضوع و وضعيت شخص حقوقي يك نفر حق راي خواهد  اتاق
  .داشت

  .رياست هيات استاني به عهده نماينده سازمان بازرگاني استان است  -8
  :تشكيل جلسات هيات استاني تشخيص و اخذ تصميمات آن برابر مقررات زير است  :914ه ماد

جلسات هيات توسط رئيس آن و در غياب او ، توسط نايب رئيسي كه با راي اكثريت اعضا  -1
  .شود انتخاب شده است اداره مي

 .يابد نفر از اعضا رسميت مي 5جلسه هيات ا ستاني تشخيص با حضور حداقل  -2
  .نفر از آراي حاضر در جلسه معتبر است 4يمات هيات با راي تصم -3 
عالوه بر وظايف و اختياراتي كه در مواد ديگر اين قانون براي هيات تشخيص تعيين شده   :915ماده 

  .است، هيات تشخيص استاني در حوزه استان خود داراي وظايف و اختياراتي به شرح زير است
  .شمول بازسازي نسبت به تاجر اتخاذ تصميم در خصوص شمول يا عدم -1
 .نظارت و هدايت بر مديريت تاجر در دوران بازسازي -2

اعالم ختم دوره بازسازي يا قطع آن و يا ارجاع امر به دادگاه تجاري براي اتخاذ تصميم  -3
 .در مورد ورشكستگي تاجر

 در صورتي كه فعاليت تاجر در يك استان مستقر باشد به هيات تشخيص استان مزبور مرجع
باشد و در صورتي كه فعاليت تاجر در چند استان مستقر باشد، هيات  رسيدگي به امر بازسازي مي

  .مركزي تشخيص مرجع رسيدگي به امر بازسازي است
هاي استاني تشخيص موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به هيأت مركزي  هيأت   :916ماده 

 ز، هيات مركزي برآن ايراد نكند  قطعي در صورتي كه  ظرف مدت بيست رو. تشخيص ارسال كنند
  .است
شود  اي دولتي وابسته به وزارت بازرگاني تشكيل مي سازمان بازسازي در قالب موسسه   :917ماده 

و تشكيالت آن اعم از ستاد مركزي و دفاتر نمايندگي استاني براساس پيشنهاد مشترك وزارت 
  .تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شدريزي كشور و  بازرگاني وسازمان مديريت و برنامه

رياست سازمان بازسازي برعهده رئيس هيأت مركزي تشخيص است كه به پيشنهاد    :918ماده 
رياست دفتر نمايندگي . شود وزير بازرگاني و تاييد هيأت وزيران با حكم وزير بازرگاني منصوب مي

ي رئيس سازمان بازرگاني استان و  استان نيز برعهده رئيس هيأت استاني تشخيص است كه به معرف
  .شود تاييد و حكم رئيس سازمان بازسازي منصوب مي

بيني شده در ساير مواد اين قانون،  بازسازي، عالوه بر وظايف و اختيارات پيش سازمان  :919ماده 
  :است داراي وظايف و اختيارات زير 

  .ازسازي ماليمديريت تاجر در چارچوب اجراي طرح بازسازي يا ب برنظارت  -1
  .اجراي طرح بازسازي يا بازسازي مالي تاجر بر نظارت  -2



  

 

ها تاجر و پرداخت مطالبات بستانكاران  وصول مطالبات، واگذاري دارايي بر نظارت  -3
  .براساس طرح بازسازي  يا بازسازي مالي

صاص تحصيل وجوه حاصل از واگذاري هاي جزيي و كلي و تقسيم بين بستانكاران  يا اخت -4
هيأت تشخيص به عنوان امين اموال  اذن بيني شده در طرح با  هاي پيش آن  به ساير هزينه

  .مطابق طرح بازسازي 
  .شود اجراي وظايفي كه از سوي هيأت تشخيص در اجراي بازسازي به آن محول مي –5

و دولت اجازه دارد براساس پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني، سازمان مديريت    :920ماده 
ريزي كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي، مقررات مالي و معامالتي و استخدامي سازمان  برنامه

هاي تشخيص را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات  بازسازي دفاتر نمايندگي استاني و هيات
  عمومي و قانون استخدامي و ساير مقررات عمومي تصويب و براي اجرا ابالغ كند

حقوق و مزاياي مجريان و مديران تاجر در دوره بازسازي، توسط هيات تشخيص تعيين    :921ماده 
  شود مي

مقررات چك اين قانون در خصوص تاجري  232و  231منع صدور چك، موضوع مواد    :922ماده 
  .كه با بازسازي وي موافقت شده است،  با نظر هيأت تشخيص ممكن است لغو شود

توانند اعمالي را كه براي ادارة  مان بازسازي در دورة بازسازي ميمدير تاجر و ساز   :923ماده 
امور تاجر يا شركت در حدود بازسازي الزم است انجام دهند، ولي، به رهن گذاشتن اموال، ارجاع 

  .دعاوي به داوري، مصالحه و لغو يا اصالح قراردادها منوط به تصويب هيأت تشخيص است
علت عدم پرداخت اجاره بها ظرف مهلت مقرر، قرارداد اجاره را فسخ تواند به  موجر نمي   :924ماده 

كند و يا حكم تخليه اموال غيرمنقول محل فعاليت تاجر تحت بازسازي را درخواست كند و يا از 
دفترخانه يا اجراي ثبت، صدور اجراييه تخليه و وصول اجاره بها را درخواست كند، مگر آنكه 

  .از تاريخ شروع بازسازي معوق مانده باشد االجاره بيش از پنج ماه مال
تواند حسب مورد به تاجر يا سازمان بازسازي اجازه دهد كه اموال  هيأت تشخيص مي  :925ماده 

منقول موجود در محل بنگاه را كه فاسد شدني است يا در معرض تنزل غيرمتعارف قيمت بوده و يا 
د و فروش آن اموال به اجراي فعاليت هاي نامتعارف باش نگهداري آنها مستلزم صرف هزينه

برد را به  كند و شخص حقوقي را زير سئوال نمي اقتصادي تعيين شده در بازسازي لطمه وارد نمي
  .فروش رساند

بداند و نيز شروطي كه در  آن شروط ضمن عقدي كه تجزيه قرارداد را موجب بطالن    :926ماده 
قراردادهاي كار پيش بيني كند، باطل است،   مله را صورت شروع بازسازي امكان فسخ يا ابطال معا

  .مشمول مقررات اين ماده نيست
شوند  كه پس از شروع بازسازي براي ادامه فعاليت بنگاه بر عهدة تاجر ايجاد مي ديوني  :927ماده 

ديني كه در  در صورت واگذاري كامل يا حصول ورشكستگي، يا . در سررسيد قابل تاديه است



  

 

  .گيرد نسبت به ساير مطالبات در تقدم قرار مي است ه فعاليت به هنگام اجل پرداخت نشده ادامان ردو
  :در دوران بازسازي ترتيب اولويت پرداخت انواع ديون تاجر به شرح زير است   :928ماده 

  .ديون مربوط به دوران بازسازي) الف
). در طرح بازسازي با رعايت ترتيبات مقرر(ديون مربوط به قبل از دوران بازسازي ) ب

  :اولويت در دوران هر يك از بندهاي الف و ب نيز به شرح زير است
  .مطالبات كارگري -1
 .مطالبات تامين اجتماعي -2
 .هاي اعطايي بانكها و موسسات اعتباري اقساط وام -3
  .ساير ديون - 4

خ تحرير اين ، هر بستانكار كه منشاء طلب او پيش از تاريشروع بازسازي بعد از اعالن    :929ماده 
  .كند تصميم باشد طلب خود را متعاقب انتشار آگهي ماده بعدي به سازمان بازسازي اعالم مي

بازسازي حداكثر ظرف يك هفته  سازمان بازسازي مكلف است پس از تصويب شروع    :930ماده 
  .د كندموضوع را در روزنامه رسمي و روزنامه كثيراالنتشار آگهي منتشر  ونكات زير را در آن قي

  .تاجر تحت بازسازي، اقامتگاه قانوني و تاريخ شروع بازسازي -1
لزوم مراجعه بستانكاران و ساير كساني كه ادعايي دارند به سازمان بازسازي ظرف يك  -2

سازمان بازسازي .  دار و بدون وثيقه ماه به همراه ارايه اسناد  ديون حال شده اعم از وثيقه
 .اني كه در خارج اقامت دارند، يك ماه تمديد كندتواند اين مدت را براي كس مي

 .لزوم معرفي بدهكاران ديون حال شده به سازمان بازسازي  -3
دين، در دادگاه صالح به نفع تاجر % 25متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل 

تواند در صورت احراز سوء نيت،  عالوه، دادگاه مي شوند به مشمول بازسازي محكوم مي
 .را به حبس تاديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم كند متخلف ر تاج

لزوم معرفي اشخاصي كه به هر عنوان اموال تاجر تحت بازسازي در اختيار آنها قرار دارد،  -4
 .و بنا بر رد آن اموال بوده است به سازمان بازسازي

در نخستين تا . دهندبايد ظرف همان مدت سازمان بازسازي را در جريان امر قرار ب اشخاص مذكور 
هاي بند  در غير اين صورت به همان مجازات. ، به مورد رسيدگي و تعيين تكليف شودفرصت ممكن

 .شوند قبل محكوم مي
  شود آگهي موضوع اين ماده در روزنامه دو بار به فاصله ده روز منتشر مي

ف به اعالم طلب بستانكاري كه دعوي او عليه بدهكار در جريان رسيدگي است نيز مكل :تبصره
  .باشد مي

پس از انقضاي موعد مقرر براي اراية اسناد، سازمان بازسازي با جلب نظر تاجر به    :931ماده 
  .كند مطالبات، رسيدگي و آنها را تصديق يا رد مي

  .تواند دفاتر تجارتـي بستانكار را مالحظه كند سازمان بازسازي در صورت لزوم مي



  

 

 930مكلف است پس از انقضاي موعد ارايه اسناد موضوع ماده  سازمان بازسازي   :932ماده 
هايي كه وثيقه دارند  روز فهرستي از طلبكاران را بدون در نظر گرفتن امتياز طلب 15حداكثر ظرف 

به اطالع بستانكاران و كساني كه ادعاي حقي  تهيه كند سپس از طريق آگهي در روزنامه شركت
شود، به  همچنين قيد بستانكاراني كه ادعاي آنها مردود شناخته مي .نسبت به بدهكار دارند، برساند

  .همراه درج علت آن، در فهرست مذكور ضروري است
روز  10تواند ظرف مدت  شخصي كه نسبت به فهرست مذكور اعتراضي داشته باشد، مي  :933ماده 

  .از تاريخ انتشار آگهي ماده قبل به دادگاه صالح مراجعه كند
اسنادي كه در ارايه آنها تاخير شده است، در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد، تا    :934ماده 

اي بر اثر اين  شود و اگر هزينه مي پذيرفتهقبل از تصويب طرح بازسازي توسط هيات تشخيص، 
  .تاخير پيش آمده باشد بر عهده مدعي طلب است

وه پرداخت آنها بالفاصله به وسيله صورت قطعي مطالبات به انضمام اظهارنظر در نح   :935ماده 
  .تاجر بدهكار، ماخذ قرار خواهد گرفت

در مواردي كه تصميم هيأت تشخيص مستلزم تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام  يا    :936ماده 
العاده   شركا باشد، هيأت مديره يا مدير شخص حقوقي موظف به تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق

دليل هيأت مديره يا مدير شخص حقوقي به تشكيل مجمع اقدام نكند،  در صورتي كه به هر. است
  .اقدام كند تواند نسبت به تشكيل مجمع  سازمان بازسازي مي

تواند در خصوص اعطاي مهلت براي پرداخت بدهي ماليات  يا بدهي  هيأت تشخيص مي  :937ماده 
  .به تامين اجتماعي حداكثر تا سقف دوره بازسازي اقدام  كند

  

  ورشكستگي: فصل دوم

اجراي حكم ورشكستگي و امر تصفيه تاجر بر عهده سازمان تصفيه امور ورشكستگي   :938ماده 
سازمان تصفيه امور ورشكستگي شخصي حقيقي يا حقوقي را به عنوان مدير تصفيه براي . است  

  .كند انجام اين امر تعيين مي
رتي و در پي صدور سند عدم امكان بازسازي حكم ورشكستگي فقط به وسيله دادگاه تجا: 939ماده 

  آيد شود و به طور موقت به اجرا در مي از طرف هيات تشخيص صادر مي
در صورت عدم  كفايت پرداخت ديون از محل فروش اموال تاجر، مديرتصفيه در حد نياز   :940ماده 

ورشكسته نزد به طرح دعاوي براي ابطال معامالت ضرري و وصول مطالبات و استرداد امانات 
  .كند اشخاص اقدام مي

اي ضرري است كه به موجب آن بدهي تاجر بر دارايي او فزوني گيرد به طوري   معامله  :941ماده 



  

 

   .هاي خود دست يابند كه بستانكاران بي وثيقه نتوانند از محل اموال موجود به تمام طلب
حتي آنچه كه  تمام اموال خود،  از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاجر از مداخله در   :942ماده 

در كليه اختيارات و حقوق مالي شخص . است ممكن است در مدت ورشكستگي عايد شود، ممنوع 
ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تاديه ديون او باشد، سازمان تصفيه امور ورشكستگي قائم 

  . و حقوق  ورشكسته استفاده كندمقام قانوني ورشكسته  است و حق دارد به  اين عنوان از اختيارات 
از تاريخ ارجاع پروندة تاجر از سوي هيات تشخيص به دادگاه تجارتي تا صدور حكم  :1تبصره

راجع به ورشكستگي، مداخله تاجر در اموال  خود تنها در چارچوب تعيين شده توسط هيات 
  .تشخيص و با نظارت و تاييد سازمان بازسازي مجاز است

صدور حكم ورشكستگي براي تاجري كه مشمول بازسازي  نباشد دخالت در  پيش از: 2تبصره 
و اگر تاجر  مشمول بازسازي  باشد، نظارت سازمان بازسازي . اموال در حدود مقررات آزاد است

   .يابد تا روز  صدور حكم  و دخالت سازمان تصفيه امور ورشكستگي استمرار مي
دعاوي راجع به اموال منقول و غيرمنقول و همچنين  از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، :943ماده 

اقدامات اجرايي و تاميني عليه ورشكسته به طرفيت سازمان تصفيه امور ورشكستگي اقامه يا تعقيب 
  .شود و مدير تصفيه به نيابت از سازمان مذكور انجام اين امر را به عهده خواهد داشت مي

خ توقف و به موجب قرار دادگاه به سود طلبكاران تامين تمام اموال و حقوقي كه از تاري  :944ماده 
شده است، براي اجراي احكام تصفيه در اختيار سازمان تصفيه امور ورشكستگي قرار خواهد گرفت 

  .هاي عيني اصل طلب كند، مگر در صورت وثيقه و هيچ امتيازي براي بستانكاران ايجاد نمي
يون مؤجل ورشكسته با رعايت تخفيفات مقتضي به از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، د  :945ماده 

  .گيرد شود و خسارت تاخير نيز به ديون تعلق نمي ديون حال تبديل مي
عمل نكرده باشد، و  836اگر تاجر مدير شخص حقوقي ورشكسته به مفاد ماده   :946ماده 

عالوه بر ورشكستگي ناشي از عدم اين اعالم باشد دادگاه تجارتي در حكم ورشكستگي، وي را 
  .سال محكوم خواهد كرد 5جبران خسارت وارده، به محروميت از مديريت شركت تجارتي به مدت 

هاي تضامني، اموال شخصي شركاء ضامن به ضميمه  در صورت ورشكستگي شركت   :947ماده 
  .كرده باشد شود، مگر آنكه دادگاه تجارتي حكم اموال شركت مهر و موم نمي

  .تجارتي راجع به ورشكستگي قابل تجديدنظر استحكم دادگاه   :948ماده 
روز از تاريخ ابالغ قانوني و از طرف اشخاص  20تجديدنظرخواهي از طرف اصحاب دعوا بايد ظرف 

ذينفع كه در ايران مقيمند بايد ظرف يك ماه و از طرف آنهايي كه در خارج اقامت دارند بايد ظرف دو 
  .ماه از تاريخ آگهي حكم، انجام شود

دادگاه تجارتي بايد ظرف ده روز پس از صدور حكم، مراتب را در روزنامه رسمي و  :صرهتب
 .هاي كثيراالنتشار آگهي كند روزنامه شركت و براي تجار حقيقي در يكي از روزنامه



  

 

عالوه بر جهات موضوع مقررات آيين دادرسي مدني ساير جهات درخواست تجديد نظر   :949ماده 
  :ورشكستگي به قرار زير استدر مقررات بازسازي و 

 ادعاي صدور سند عدم امكان بازسازي بدون رعايت مقررات بازسازي  -1
  .ادعاي سقوط مطالبات تمامي بستانكاران -2

در اجراي وظايف قانوني اين بخش، سازمان تصفيه امور ورشكستگي، با استفاده از   :950ماده 
مور ورشكستگي به صورت موسسه دولتي زير ها و كاركنان اداره تصفيه ا امكانات، اموال و دارايي

رئيس سازمان مزبور با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب و . شود نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي
  .داراي رتبه قضايي است

ريزي  تشكيالت تفصيلي اين سازمان با پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد سازمان مديريت و برنامه
  .خواهد رسيد كشور، به تصويب هيات وزيران

تواند در مركز هر  شود و مي سازمان تصفية امور ورشكستگي در تهران مستقر مي  :951ماده 
  .استان با توجه به حجم كار و ضرورت امر نسبت به تاسيس واحد استاني اقدام كند

در صورتي كه در استان  . شود احكام  ورشكستگي به سازمان تصفيه امور ورشكستگي ابالغ مي
  .شود ستاني وجود داشته باشد، حكم  به واحد استاني ابالغ ميواحد ا
هاي تصفيه ورشكستگي  از محل وجوه  الزحمه مديران تصفيه،  و ساير هزينه حق   :952ماده 

  .شود حاصل از فروش اموال و يا مطالبات تاجر تامين مي
هاي استاني آن و موارد رد رئيس و كاركنان سازمان تصفية امور ورشكستگي و واحد  :953ماده 

در . مديران تصفيه همان است كه در رد دادرسان در قانون آيين دادرسي  مدني ذكر شده است
صورتي كه كاركنان و يا مديران تصفيه ايراد را موجه بدانند، رئيس، كاركنان يا مديران ديگري را 

رد كنند قبول يا رد ايراد با كند و چنانچه كاركنان يا مديران ايراد را  براي انجام اين كار تعيين مي
  .نظر رئيس است

موارد رد مدير تصفيه، براي مديران اشخاص حقوقي كه به عنوان مدير تصفيه انتخاب   :954ماده 
همچنين اشخاص حقوقي كه شركت تابعه، وابسته يا مادر، يا شريك . باشد شوند، نيز جاري مي مي

همچنين . توانند مديرتصفيه تاجر مزبور باشند ميباشند نيز ن بستانكاران يا تاجر ورشكسته وي مي
  .توانند به عنوان مدير تصفيه انتخاب شوند بستانكاران تاجر ورشكسته نيز نمي

در صورتي كه رئيس سازمان تصفيه امور ورشكستگي مشمول موارد رد شود، دادگاه   :955ماده 
ز سازمان تصفيه امور تجاري كه حكم ورشكستگي را صادر كرده، فرد واجد شرايط ديگري ا

  .كند ورشكستگي را براي انجام وظايف وي در رابطه با تصفيه ورشكستگي مورد نظر تعيين مي
هر گاه مدير تصفيه و رييس و كاركنان سازمان تصفيه يا اقارب آنها تا درجه دوم از   :956ماده 

معامله ممنوع و باطل  طبقة دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود، طرف معامله واقع شوند آن
  .است



  

 

شريك يا مدير اشخاص حقوقي ديگري باشد، و ) شخص حقيقي و حقوقي(همچنين اگر مدير تصفيه 
حكم فوق نسبت به شخص . اشخاص حقوقي مزبور طرف معامله واقع شوند، معامله باطل است

قوقي مدير هاي مادر، تابعه و وابسته آن و همچنين مديران شخص ح حقوقي مدير تصفيه، شركت
  .تصفيه و اقارب آنها تا درجه دوم نيز جاري است

مرجع رسيدگي اعتراض به اقدامات سازمان تصفيه امور ورشكستگي و مدير تصفيه    :957ماده 
اعتراض  جريان كار را توقيف . دادگاه تجارتي است كه حكم ورشكستگي را صادر كرده است

زيان باشد، كه در اين صورت، دادگاه مكلف است  مگر در مواردي كه عمل متضمن وجود . كند نمي
  .فوري و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي كند

مدير تصفيه مكلف است تمامي مستندات مربوط به امر تصفيه را به نحو مضبوطي   :958ماده 
  .نگهداري كند

ر حكم اي از حكم ورشكستگي را بالفاصله پس از صدو دادگاه تجارتي مكلف است نسخه  :959ماده 
به سازمان تصفيه امور ورشكستگي و اداره ثبت ارسال كند سپس با درخواست سازمان تصفية 

  .امور ورشكستگي، اطالعات و مندرجات پرونده را در اختيار آن سازمان  قرار دهد
در صورتي كه اموال ورشكسته در حوزه قضايي ديگري واقع باشد و دخالت در آن   :960ماده 

ازه قضايي باشد، مدير تصفيه با اخذ نيابت قضايي از مرجع قضايي صادركننده اموال نيازمند اج
حكم ورشكستگي براي مرجع قضايي محل وقوع اموال، در خصوص مورد اقدام مقتضي به عمل 

  .آورد مي
تواند از گمرگ جمهوري اسالمي ايران و شركت  سازمان تصفيه امور ورشكستگي مي  :961ماده 

هايي كه به عنوان  يران بخواهد كه در مدت تصفيه، تمامي برگها و بستهپست جمهوري اسالمي ا
شود را براي آن سازمان بفرستد، سازمان مزبور  شخص حقوقي يا حقيقي ورشكسته ارسال مي

در اين صورت مدير تصفيه مكلف است هنگام باز كردن پاكتها . تواند به مدير تصفيه نيابت بدهد مي
  .ته يا مدير شخص حقوقي ورشكسته دعوت به عمل آوردها از تاجر ورشكس و بسته

ورشكسته و مديران اشخاص حقوقي ورشكسته و، در صورت فوت شخص ورشكسته،    :962ماده 
وارثان او و تمام اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف دارند، مكلفند تمام 

رنگ به سازمان تصفيه امور ورشكستگي معرفي مدارك و دفاتر مالي ورشكسته را بيد  اموال، اسناد،
اشخاص مذكور، به غير از شخص ورشكسته، در صورت . كنند و در اختيار آن سازمان بگذارند

. شوند تخلف عالوه بر جبران خسارت اموال تلف شده به دو برابر ميزان خسارت محكوم مي
هاي تجارتي به  ت شركتهمچنين، در صورت تخلف شخص ورشكسته،  وي به محروميت از مديري

  .شود سال پس از اعاده ورشكستگي محكوم مي 5مدت 
سازمان تصفيه امور ورشكستگي، ضمن هشدار الزم اشخاص  مجازاتي را كه براي خودداري آنها 

  .دهد معين شده تذكر مي



  

 

مدير تصفيه مكلف است با حضور عضو ناظر سازمان تصفيه امور ورشكستگي، تا   :963ماده 
ها، كاال و كارخانجات  هاي تاجر ورشكسته از جمله انبارها، مغازه صورت  اموال و دارايي زماني كه

  .برداشته نشده است، اقدام به بستن و مهر و موم آنها بكند.... و 
نيمه ساخته در جريان توليد باشد و  محصولهنگام صدور حكم ورشكستگي ،  چنانچه  :1 تبصره

كار رفته و خسارت بستانكاران شود، ه منابع ب اتالفوليد و مهر و موم موجب ناتمام ماندن ت
توليد ضرورت دارد  تا تكميل توليد به طور موقت به  تكميلمهروموم آن بخش از اموال كه براي 

  .افتد ميتعويق 
صورتي كه كاال فاسد شدني باشد  يا تاريخ  درتواند هنگام مهروموم،  تصفيه مي مدير :2 تبصره

  .برساندكاال را بفروش  مصرف آن بگذرد،
مي  قيد  اموالولي در صورت   شود رده ميگذا اختيار ورشكسته  در دين  مستثنيات  :964ماده 
  .استدادرسي مدني آمده  دين همان است كه در قانون آيين ثنياتمست. گردد
اظهار حقي  آنهايا اشخاص ثالث نسبت به  است كه متعلق به اشخاص ثالث  اموالي  :965ماده 
  .مي شود ذكر  در آن كنند، در صورت اموال قيد شده و مراتب  مي

ورشكسته كه  غيرمنقولتصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال  مدير  :966ماده 
  .كندو ضمن صورت اموال قيد  تعيين  سند رسمي است،  مستند به 

شود كه آن  مي پرسيده ائه و از او كه به اين ترتيب تنظيم شده به ورشكسته ار فهرستي  :967ماده 
رسد،  به امضاي او مي مي شود پاسخ ورشكسته در فهرست قيد . داند يا خير را صحيح و كامل مي

  .شود رعايتهمين ترتيب در خصوص مدير يا مديران شخص حقوقي ورشكسته بايد 
تصفيه  امرمكلف است با مدير تصفيه در  تهيا مدير شخص حقوقي ورشكس تاجر  :968ماده 

 يا احضار او كند و چنانچه جلب بهتواند اقدام  در صورت اقتضاء مدير تصفيه مي كند و همكاري 
را از  قرار الزمتواند  كشور الزم باشد، مي از  يا  از حوزه قضايي ممانعت از خروج او  يا توقيف
  .خواهدتجارتي دادگاه 
مدير تصفيه و به  درخواستمنوط به  توقيف ورشكسته ةتوقيف حداكثر يك ماه است و ادام قرار

 عملاثر از موارد فوق، به تقاضاي مدير تصفيه و حكم دادگاه به  رفع. آيد به عمل ميحكم دادگاه 
هر  خود يها تواند از ادامه محدوديت ورشكسته يا مدير شخص حقوقي ورشكسته نيز مي.  آيد مي

  . د و رفع آن را بخواهدماه يكبار به دادگاه صادركننده قرار توقيف، شكايت كن
با تاييد عضو ناظر سازمان تصفيه امور ورشكستگي، بايد نفقة تاجر ورشكسته افراد  ،تصفيه مدير

  .بپردازدتحت تكفل  او را از اموال ورشكسته 
دين ندارد يا  مستثنياتمدير تصفيه تشخيص بدهد كه تاجر ورشكسته اموالي جز  هرگاه  :969ماده 

اي  فاقد اموال باشد، مراتب را به منظور يك نوبت آگهي در روزنامه ورشكستهشخص حقوقي 
 يا بعضي از آناناگر بستانكاران . كند مي اعالم سازمان تصفيه امور ورشكستگي بهاالنتشار،  كثير



  

 

مقررات ورشكستگي را ظرف ده روز نكنند و هزينه آن را نپردازند جريان  اجراءدرخواست 
امور  ةدر اين مورد هزينه آگهي از محل اعتبار سازمان تصفي .پذيرد پايان مي ورشكستگي 
  .مين خواهد شدأت ورشكستگي

برداشته شده براي  آنهابه تشخيص مدير تصفيه،  حاصل  فروش اموالي كه فهرست  اگر  :970ماده 
به تصفيه اختصاري به ترتيب  اقدامپرداخت هزينه تصفيه به روش عادي كافي نباشد، مدير تصفيه 

كند  كه كار طبق مقررات تصفيه عادي جريان پيدا  كنددرخواست  يمگر اينكه  بستانكار ،كند ميزير 
  .و هزينه آن را قبال بدهد

روز هر  ظرف سي كهكند  مورد تصفيه اختصاري، سازمان تصفيه امور ورشكستگي آگهي مي در
كند، بدون رعايت  مي ءاقتضاسپس به ترتيبي كه منافع بستانكاران  كس هرگونه ادعايي دارد بكند

كند و ختم عمل  ميرا بين آنان تقسيم  فروش  حاصل را مي فروشد و اموال  ، تشريفات قانوني
  .دارد تصفيه را اعالم مي

مدير تصفيه مكلف است مراتب زير را  توسط دادگاه تجارتي، صدور حكم ورشكستگي با  :971ماده 
حقوقي دو بار در روزنامه شركت و براي  اشخاصعالوه بر روزنامه رسمي، حسب مورد براي 

فاصله زماني بين دو آگهي بايد ده روز باشد . آگهي كند كثيراالنتشارتاجر حقيقي دو بار در روزنامه 
  :آگهي بايد دربردارنده موارد زير باشد. بستانكاران ارسال شود براياي از آن  و نسخه
  .اقامتگاه ورشكسته و تاريخ حكم ورشكستگي و مشخصات  -1
ادعاي خود را ظرف دوماه از تاريخ درج مدعيان براين كه،  بستانكاران و  به اخطار -2

آگهي در روزنامه شركت يا روزنامه كثيراالنتشار به مدير تصفيه اعالم كنند و  دومين
مدير تصفيه . را به مدير تصفيه تسليم دارند) اصل يا رونوشت گواهي شده(خود  اسناد
ي كساني كه در خارج از كشور اقامت دارند، به مدت يك ماه ديگر مدت را برا اينتواند  مي

  .كندتمديد 
در  كهاز تاريخ اجراي طرح بازسازي  پسن و بدهكاران به ورشكسته امتعهد  به اخطار -3

اخطار به جريمه نقدي  اينمتخلفين از . ظرف مدت مذكور بدهي يا تعهد خود را اعالم كنند
  .كوم خواهند شدارزش تعهد يا دين مح% 25معادل 

كساني كه به هر عنوان اموال تاجر ورشكسته در نزد آنهاست كه آن اموال را   به اخطار -4
هرحقي كه نسبت به آن  وگرنه ،در اختيار مدير تصفيه بگذارند الذكر فوق مدت ظرف در 

 ..مال دارند از آنها سلب خواهد شد
روز  30روز و حداكثر  20اقل و دعوت براي اولين جلسه بستانكاران كه حد تاريخ تعيين -5

  .اولين آگهي تشكيل خواهد شد درجپس از 
تكاليفي كه در اجراي آنها تاخير شده، در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد، در اسرع  :تبصره

  .وقت و در دوران تصفيه ورشكستگي بايد ا نجام شود
 ،ضور عضو ناظر سازمان تصفيهبا ح ه وتصفي مديررياست به  جلسه بستانكاران  اولين  :972ماده 



  

 

تشكيل  ،و ساير امور مربوط به شخص ورشكسته اموالبه منظور ارايه گزارش راجع به صورت 
  شود مي

آن ادعايي وجود دارد تصميم مقتضي را اتخاذ  بهتصفيه نسبت به اموالي كه نسبت  مدير  :973ماده 
ند، وگرنه بيست روز به ايشان مهلت ك به تسليم آن مي مبادرتكند و اگر آنها را محق بداند  مي
 ديگر كسي كه ظرف بيست روز به دادگاه رجوع نكند. اقامه دعوا كنند تجارتيدهد كه در دادگاه  مي

  .شود تصفيه وبه منظورشركت در آن شنيده نمي در جريان او يدعوا
ثالث است مدير تصفيه با حضور عضو ناظر نسبت به اشيايي كه  مورد مطالبة اشخاص   :974ماده 

قانون  147و  146به بعد اين قانون راجع به استرداد اموال و همچنين مواد  968برابر مقررات مواد 
روز بدون تشريفات  10اين تصميم ظرف مدت . كند اجراي احكام مدني تصميم مقتضي اتخاذ مي

  .دادرسي قابل تجديدنظر در دادگاه  تجارتي است
يا مدير شخص ورشكسته مدير تصفيه نظر  اسناد،ر براي ارايه از انقضاي موعد مقر پس  :975ماده 

كسب خواهد كرد و نسبت به تصديق يا  باشد،حقوقي ورشكسته را در صورتي كه در دسترس او 
  .نيست اظهارات  به پذيرش آن مدير تصفيه مكلف . كند رد آن اقدام مي

بستانكار داشته باشد، بستانكار  نياز به دفاتر رسيدگيكه مدير تصفيه براي  درصورتي  :976ماده 
  .مكلف به ابراز دفاتر است

بندي شده  طبقه طلب وثيقه دارد بايد در صورت رسميكه به موجب سند  مطالباتي  :977ماده 
  .اظهار نشده باشد بستانكارنظور شود هر چند از طرف بستانكاران م

هاي ادعا شده  روز  به طلب 20ت مدير تصفيه ظرف مد اسناد،از انقضاي موعد ابراز  پس  :978ماده 
شده بستانكاران، با قيد حق رهن  يا حق رجحان  بندي طبقهو به تهيه صورت مي كند رسيدگي 

  .ورزدمبادرت مي 
  .شوند ذكر دليل رد، ضمن اين صورت قيد مي بااند نيز  كه مردود شده بستانكاراني

ي به آن را از طريق آگهي به رسيدگ ةنحوتصفيه موظف است تنظيم صورت و  مدير  :979ماده 
به   و ظرف يك ماهسازد به آن را فراهم   دسترسي امكاناطالع بستانكاران و مدعيان حق برساند و 

  حق ابالغ كند مدعيانبستانكاران و 
توسط مدير تصفيه اعتراض داشته باشد پس از  شدهكس نسبت به صورت تنظيم  هر  :980ماده 

  .حق اقامه دعوا دارد ورشكستگي،ابالغ دادگاه  صادركننده حكم 
رد شده يا كسر گرديده  يا حق رهن يا رجحان او منظور  موردمعترض ادعا كند كه طلب او بي  اگر

شود و اگر طلب يا حق شخصي كه قبول شده مورد  تصفيه اقامه مي مدير، دعوا بر  استنشده 
در صورتي كه دعوا   و هد شدشخص  و مدير تصفيه اقامه خواآن  برمشتركاً  دعوااعتراض باشد 

 طلبسد و حكم به رد طلبي صادر شود، سهمي كه به آن تخصيص داده شده در حدود بر نتيجه  به
  .خواهد شد تقسيمبين ساير بستانكاران  بقيه و  يابد مي مدعي و هزينه دادرسي به او اختصاص 



  

 

عذر موجهي در بين باشد در صورتي كه  دراست، كه در ارايه آنها تاخير شده  اسنادي  :981ماده 
اي كه در اثر اين تاخير پيش آمده بر  هزينه وليشود  مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول مي

اقدام به تصحيح صورت  بپذيرد را كه ابراز شده  سندياگر مدير تصفيه . مدعي طلب است ةعهد
  .سازد مي آگهي مطلع ةرا نيز به وسيل بستانكارانكند و ساير  بستانكاران مي

يا بخشي مطالبات، از بستانكاراني كه  تمام  بهتصفيه مكلف است پس از رسيدگي  مدير  :982ماده 
آورد و  اي دعوت به عمل  براي تشكيل جلسه ،ورشكستهو نيز از شخص است طلب آنها قبول شده از 

مدير تاجر يا  و نظر بدهد مطالبات شخص ورشكسته  وگزارش كاملي نسبت به وضع دارايي 
براي حسن اجراي امر تصفيه استماع و در صورت  راشخص حقوقي ورشكسته و بستانكاران 

تصفيه  مديرتصميم با خود ، صلح و صرفنظر كردن از دعاوي مورد درجز كند، ولي  مجلس ذكر 
  .است
شود در موارد زير ممكن  منحصرا از طريق مزايده فروخته مي ورشكستهتاجر  اموال  :983ماده 
  .مزايده، اقدام به فروش اموال كرد ازه طريقي غير است ب

 حداقل نصف بعالوه يك از شمار بستانكاران و دارندگان دوسوم مطالباتكه  نيبستانكارا اگر -1
  .هستند، به ترتيب ديگري رضايت بدهند شدهتشخيص و تصديق 

توان به  را نمي وثيقهاموال مورد  ولي، . كه مال در بورس  يا در بازار قيمت معيني دارد وقتي -2
هر حال رضايت بستانكاراني كه نسبت به آنها داراي حق وثيقه  درو  طريق غير مزايده فروخت

  .بايد جلب شود هستند،
از مزايده توسط هريك از بستانكاران ، تنها پس از تاييد  خارجاموال تاجر ورشكسته  خريد :تبصره

  .است قابل تنفيذ  تصفيه امور ورشكستگي سازمانمدير تصفيه و نماينده 
جز در مواردي كه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شده است تابع  اموالمزايده  نحوه  :984ماده 

  .است مدني  احكامقانون اجراي 
 ،را دارا باشند حداقل دو سوم از شمار بستانكاران و سه چهارم مطالباتكه  بستانكاراني  :985ماده 
  .كندي صرفنظر وتوانند از دعا مي
 حاصل در اين مورد عوايد. درخواست كند كه آن دعوا به او واگذر شود تواند ميبستانكاري  هر

و  گرفتهآيد در حدود طلبي كه دارد به درخواست كننده تعلق  كه از اين راه به دست مي ماليفروش 
  .مازاد آن به ساير بستانكاران متعلق خواهد بود

وصول مطالبات در دسترس مدير تصفيه قرار گرفت و از فروش  يا  حاصلپول  وقتي  :986ماده 
شد، مدير تصفيه صورتي از حاصل دارايي و حساب نهايي تنظيم خواهد  قطعيصورت بستانكاران 

تهيه  را هاي قانوني مربوط به امر تصفيه، صورت تقسيم و حساب نهايي هزينه لحاظسپس با  ،كرد
. و مراتب را به اطالع آنها مي رساند دهد يروز در اختيار بستانكاران قرار م 10وظرف مدت 

 براياي از صورت مربوط به سهم طلب هر يك از بستانكاران را  مدير تصفيه بايد خالصه ،همچنين
  .آنها ارسال كند



  

 

، مدير تصفيه مبادرت به پرداخت سهم طلب هريك از ده روز مدت  پاياناز  پس  :987ماده 
را به مدير تصفيه  طلب خود رسد بايد سند  مال به حق خود ميكه كا بستانكاري. كند بستانكاران مي

در مورد فروش . شود موردي كه قسمتي از طلب پرداخت شود، مراتب در سند قيد مي در. تسليم كند
اگر . آيد امالك از طرف مدير تصفيه به عمل مي ثبت اسناد و اقدامات الزم در دفتر ،غيرمنقول اموال
. شود ميگذاشته  دادگستريآن در صندوق  سهم ويژهبايد تاديه شود،  اقساط معلق باشد  يا به  طلبي

حقوق آنها  تاديه نشده است، تمام  كه، مدير تصفيه به هريك از بستانكاراني ها پس از پرداخت سهميه
تواند به  مالئت تاجر ورشكسته مي موردفقط در  يبستانكارچنين . دهد سند عدم كفايت دارايي مي

  .طلب خود را ادعا كند ةسند بقيموجب اين 
براي . شود انجام مي 985پس از انقضاي مدت مذكور در ماده  طلب  سهمموقت  تقسيم  :988ماده 

  .شود صادر مياند سند عدم كفايت دارايي  صورت نيامده در كه  بستانكاراني
قسيم حاصل نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ ت  وثيقه با  بستانكاران  :989ماده 

  .ساير بستانكاران قرار دارند برفروش، مقدم 
فروش وثيقه  ازتمام آنها با وثيقه كه  هاي  داراي وثيقه نيستند و همچنين باقيمانده طلب كههايي  طلب

فروش اموال   حاصل، به ترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم نامه است پرداخت نشده
  .شود قيد ميمتوقف اين تقدم رعايت و 

  :اول طبقه
  .حكم ورشكستگي سال آخر قبل ازدر  خانه ،خدمه اجرت ـ  الف
  .تاجر ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از حكم ورشكستگي خدمتگزارانـ حقوق  ب
گيرند براي مدت سه ماه قبل از حكم  كه روزانه يا هفتگي مزد مي كارگرانيـ دستمزد  ج

  .ورشكستگي
  : دوم طبقه

  قانون مدني 1206 ،مطابق ماده زن ةـ نفق الف
ميليون ريال مشروط بر آنكه ازدواج حداقل پنجسال قبل از حكم  50ميزان  تازن  ةـ مهري ب

  .عادي است ديون  مهر در زمره مازاد   .شده باشد واقعورشكستگي 
  .بستانكاران ساير: سوم طبقه

پايان عمليات  ال و مطالبات ،حاصل از فروش امو وجوهاز تقسيم  پسمدير تصفيه   :990ماده 
تصفية ورشكستگي را عالوه بر روزنامه رسمي در مورد اشخاص حقوقي در روزنامه شركت و 

ورشكستگي، اموال يا  خاتمههرگاه پس از  .كند براي تاجر حقيقي در روزنامه كثيراالنتشاراعالم مي
و وجوه حاصل از  گيرد يدر اختيار مطلبي متعلق به ورشكسته كشف شود مدير تصفيه آنها را 

نسبت به . كند شده بين بستانكاران تقسيم مي تصديقتشريفاتي تا ميزان مطالبات  هيچ بيفروش را 
به همين  شده است شده و بعد تصرف در آنها ايداعطلب  بودنمشكوك  دليلهايي كه به  سهم طلب

  .مي شود اقدامترتيب 



  

 

سازي يا ختم تصفيه ورشكستگي تاجر خواه طلب بستانكاران به محض اعالم ختم باز   :991ماده 
  .توانند دعاوي خود را بر وي مطرح كنند خود را  در مهلت مقرر اعالم كرده يا نكرده باشند ، مي

اند پس از  پايان تصفيه مراتب را  همراه با انضمام گزارش  كار  مديران تصفيه موظف  :992ماده 
م  و اجازة  اعالن و انتشار پايان عمليات  تصفيه را خود به سازمان تصفيه امور ورشكستگي اعال

  .تقاضا كنند تاييد سازمان تصفيه امور ورشكستگي به منزله مفاصا حساب مدير تصفيه  است
ماه از تاريخ ابالغ حكم ورشكستگي به سازمان  18است ظرف مدت  موظفتصفيه  مدير  :993ماده 

تواند اين  ميتجارتي  به هنگام ضرورت دادگاهلي، و ،تصفيه را انجام دهد ورشكستگي،تصفيه امور 
  .كند تمديدمدت را 

تواند از سازمان تصفيه امور ورشكستگي  امر تصفيه، هر ذينفع مي تاخيرصورت  در  :994ماده 
  .را درخواست كند تصفيهتعويض مدير 

ها،  گاهداد ياجرا ةوجوهي كه به وسيل وورشكستگي، اموال، حقوق  حكماز صدور  پس  :995ماده 
پس از تاريخ صدور سند عدم امكان بازسازي، از ورشكسته  ،و بانك ها اداراتثبت و ساير 

شود تحويل شود و در اختيار او قرار  ايي كه تعيين مي شده بايد به مدير تصفيه برداشتبازداشت يا 
  .گيرد
صالحيت مديران  بندي و تعيين ماه از تصويب اين قانون، نظام رتبه 6حداكثر پس از   :996ماده 

ريزي كشور و سازمان تصفيه امور  تصفيه با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه
  .ورشكستگي بايد به تصويب هيات وزيران  برسد

الزحمه  بندي و تعيين صالحيت مديران تصفيه، نظام  حق سه ماه بعد از تعيين نظام رتبه  :997ماده 
و تعيين صالحيت با پيشنهاد سازمان تصفيه امور ورشكستگي و  بندي آنان نيز متناسب با نظام رتبه
  .رسد ريزي به تصويب هيات وزيران مي تاييد سازمان مديريت و برنامه

ها از جمله عوايد حاصل از  مدير تصفيه مكلف است هر سه ماه يكبار صورت وصولي  :998ماده 
بستانكاران را تهيه و به  فروش اموال و مطالبات تاجر ورشكسته و صورت پرداخت مطالبات

   .سازمان تصفيه امور ورشكستگي ارائه كند
هاي   در مواردي كه، بنا به تشخيص سازمان تصفيه امور ورشكستگي، امكان تامين هزينه  :999ماده 

تصفيه از محل وجوه حاصل از فروش اموال يا وصول مطالبات تاجر ورشكسته  ميسر نباشد، 
مدير . ي مجاز به تامين آن هزينه از محل بودجه خود خواهد بودسازمان تصفية امور ورشكستگ

  .تصفيه مكلف است معادل آن را  از محل وصول مطالبات  يا فروش اموال تاجر به خزانه واريز كند
مدير تصفيه از بين اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي كه داراي شرايط زير باشند،     :1000ماده 

  :شود انتخاب مي
هاي مالي، مديريت، اقتصاد، حقوق  ن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در رشتهـ دارا بود1



  

 

  .يارشته تخصصي فعاليت تاجر
سال سابقه مديريت يا تجارت باشد از داشتن مدرك  15در صورتي كه مديري داراي  :1 تبصره

  .كارشناسي مستثني است و حداقل تحصيالت براي وي كارداني است
 15ل سابقه كار مفيد و مرتبط براي اشخاص با مدرك كارشناسي و دارا بودن حداقل ده سا -2

  .سال براي ديپلم
  .ـ نداشن سوء شهرت تجارتي3
  .ـ نداشتن محكوميت كيفري مؤثر4
  .ـ نداشتن محروميت از حقوق اجتماعي5

  .در مورد اشخاص حقوقي، مديران آن بايد داراي شرايط مقرر در اين ماده باشند :2 تبصره
در مزايده اموال تاجر ورشكسته مقررات مربوط به موعد فروش، آگهي فروش، تعيين   :1001ماده 

  قيمت اموال، انتخاب خريدار، پرداخت بهاي اموال، انتقال اموال خريدار، تنظيم صورتجلسه فروش،





 

 

 و ماده 143الي  134، مواد 129الي 124، مواد 122، ماده 199الي  117امضاء اسناد تابع احكام مواد 
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بيني شده براي مالك، مامور اجرا و يا محكوم عليه در موارد فوق بر عهده بيني شده براي مالك، مامور اجرا و يا محكوم عليه در موارد فوق بر عهده   تكاليف و اختيارات پيشتكاليف و اختيارات پيش
بيني شده براي دادگاه برعهده سازمان تصفيه امور بيني شده براي دادگاه برعهده سازمان تصفيه امور   مدير تصفيه و تكليف و اختيارات پيشمدير تصفيه و تكليف و اختيارات پيش

  ..باشدباشد  ورشكستگي ميورشكستگي مي
بستانكاران يا شخص بدهكار نسبت به نحوه انجام وظيفه مدير  در صورتي كه هريك از  :1002ماده 

توانند  اعتراض خود را به سازمان تصفيه امور ورشكستگي  تصفيه حقوقي معترض باشند، مي
سازمان مزبور ظرف مدت ده روز در مورد اين تقاضا رسيدگي و نسبت به ابقاء يا . تسليم كنند

يم  در مهلت ده روز قابل اعتراض  در دادگاه تجارتي اين تصم. تعويض مدير تصميم خواهد گرفت
  .است

  

  مقررات جزايي: فصل سوم

  :مفاد اين باب پس از توقف تاجر از پرداخت دين ، در مورد اشخاص زير قابل اجرا است  :1003ماده 
  .باشند تاجر و افرادي كه قانونا در حكم تاجر مي _1
  .يتهاي تجار مديران شركت _2
شخص حقوقي ديگر در ) نمايندگي(يقي كه به عنوان عضو هيات مديره اشخاص حق _3

  .شركت تجاري را دارند
  .مدير تصفيه _4
  .عضو ناظر سازمان تصفيه امور ورشكستگي _5
  .بازرس شركت تجارتي _ 6

  :مجازاتهاي موضوع اين باب عبارتند از  :1004ماده 
  .محروميت از حقوق اجتماعي _1
  .جزاي نقدي _2
  .حبس _3

منظور از محروميت از حقوق اجتماعي موضوع اين قانون ،  منع محكوم از مديريت و   :1005ماده 
تواند حسب مورد  دادگاه مي. هاي تجاري و اشتغال به هر نوع فعاليت تجارتي  است بازرسي شركت

 .به محروميت از يك يا چند  موضوع در امور زير نيز حكم دهد

 .هاي حل اختالف ها و هيات عضويت در كميسيون -1
 ).كانون وكال يا مركز مشاوران حقوقي(وكالت دادگستري  -2
 .تصدي دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طالق و دفترياري -3



  

 

 ).كانون كارشناسان يا مركز مشاوران حقوقي(كارشناسي رسمي دادگستري  -4
 .كارگزاري بورس اوراق بهادار -5
ضاي آن به موجب قانون انتخاب هايي كه اع ها، شوراها و جمعيت عضويت در كليه انجمن -6

 .شوند مي
 .هاي منصفه و امناء عضويت در هيات  -7
ها و موسسات دولتي و تابع و  هاي دولتي، شركت ها، سازمان مديريت در وزارتخانه  -8

ها، موسسات، ادارات مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان ،  وابسته به آنها، شهرداري
  .نهادهاي انقالب اسالمياشتغال به مشاغل قضايي، بنيادها و 

 .انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي -9
 .هاي دولتي و عناوين افتخاري ها و مدال استفاده از نشان -10
 مسئوليت دفتر خدمات گواهي الكترونيكي و دفتر ثبت گواهي الكترونيكي  -11
 .درصد از سهام آن را داشته باشد 50ثبت هر نوع شركت تجاري كه بيش از  -12
 .مشاغل حسابرسي  -13
 .مدير مسئولي روزنامه - 14

 
دادگاه تجارتي هر تاجر حقيقي را كه پس از تاريخ توقف مرتكب يكي از اعمال زير شده   :1006ماده 

سال محكوم  5تا  3اين قانون به مدت  1005باشد به محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده 
 خواهد كرد

  .الف منافع بستانكاران اقدام كندهرگاه تاجر به فعاليت متقلبانه بر خ -1
اي كه ثبت آن الزم بوده  از ميان بردن كامل يا جزيي اسناد مالي يا عدم انعكاس معامله -2

 .است
 . پنهان كردن يا از ميان بردن تمام يا بخشي از اموال  يا افزايش متقلبانه ديون -3
  .از پرداخت دين  شودمعامله  يا  فعاليتي كه با سوء نيت  انجام پذيرد و منجر به توقف  -4

دادگاه تجارتي پس از توقف از پرداخت دين، مديران شركت و يا اشخاص ديگري كه   :1007ماده 
مرتكب يكي از اعمال مشروحه زير شده باشند را به محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده 

  .سال محكوم خواهد كرد 5تا  3اين قانون به مدت  1005
  .ر جهت منافع شخصي  و به نام شخص حقوقيانجام فعاليت تجارتي د -1
استفاده غيرمجاز از اموال يا اعتبارات شخص حقوقي بر خالف منافع آن و براي مقاصد  -2

 .خود يا شخص ديگر، هر چند خود نفع در آن نداشته باشد



 

 

مخدوش كردن، از بين بردن و پنهان كردن اسناد مالي و دفاتر تجاري كه به موجب  -3
 .نگهداري آنها الزامي  استقوانين و مقررات 

پنهان كردن يا از ميان بردن تمام يا بخشي از اموال شخص حقوقي  يا افزايش متقلبانه  -4
  .ديون آن

  .معامله  يا فعاليتي كه با سوء نيت  انجام پذيرد و منجر به توقف از پرداخت دين شده  است
ون، هرگاه به اموري بپردازند كه محرومان از حقوق اجتماعي موضوع اين فصل از قان   :1008ماده 

اند، به محروميت از حقوق اجتماعي تا دو برابر مدت  پيشين و  به حكم دادگاه از آن ممنوع  شده
  .شوند جزاي نقدي از دويست ميليون ريال تا پانصدميليون ريال محكوم مي

ازي يا نماينده ، دادگاه به درخواست سازمان بازس1008الي  1006در  موضوع مواد   :1009ماده 
بستانكاران يا دادستان يا نمايندة كارگران يا مقام مسئول سازمان تصفيه امور ورشكستگي اقدام به 

  .رسيدگي و اخذ تصميم مي كند
در مجامع  1005حق راي مديران محكوم به محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده   :1010ماده 

است سازمان بازسازي و توسط نماينده  عمومي اشخاص حقوقي موضوع بازسازي به درخو
  .شود منتخب هيات تشخيص اعمال مي

تواند با اعالم پايان امر تصفيه ورشكستگي، در صورت تاديه ديون،  دادگاه تجارتي مي  :1011ماده 
  .هاي ناشي از محروميت از حقوق اجتماعي بدهد حكم به رفع تمام يا بخشي از ممنوعيت

قانوني، عدم اهليت احراز مشاغل دولتي انتخابي به خودي خود با انقضاء هاي  اسقاط حقوق، ممانعت
ها داشته  همچنين اگر محكوم عليه مساعي كافي براي پرداخت بدهي. شوند مدت محروميت مرتفع مي

  .تواند رفع بخشي از موارد اسقاط حقوق و عدم اهليت را پيش از پايان مدت تقاضا كند باشد، مي
، به محروميت از حقوق 1007و  1006تواند اشخاصي را كه به موجب مواد  ه ميدادگا  :1012ماده 

اند  به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي از صدميليون ريال تا دو ميليارد  اجتماعي محكوم شده
  .ريال يا يكي از آن دو محكوم كند

كند ،   رسيدگي مي دادگاه تجارتي به شركت و معاونت در جرايم موضوع اين باب  :1013ماده 
  .هرچند متهم شريك يا معاون تاجر يا مدير شخص حقوقي تاجر نباشد

مجازات شريك، همان مجازات مجرم اصلي است و معاون به حداقل مجازات مقرر براي جرم اصلي 
  .محكوم خواهد شد

ليون اين اشخاص  به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنجاه مي  :1014ماده 
  .شوند ريال تا يك ميليارد ريال يا يكي از آن دو محكوم مي

هر تاجر يا مدير شخص حقوقي  يا اشخاص ديگري كه طي دوره بازسازي بر خالف طرح  -1
يا تمام يا بخشي از مطالبات مقدم بر طرح بازسازي را  .  بازسازي اموال تاجر را مقيد كند



  

 

  .بپردازند
شخص ديگري كه بر خالف نحوة پرداخت ديون   هر تاجر يا مدير شخص حقوقي  يا -2

بيني شده در طرح بازسازي، ديني را بپردازد يا در اموال بر خالف طرح بازسازي در  پيش
 .دوره بازسازي مداخله كند

اي كه با طرح  هر شخص كه  آگاهانه در دوره بازسازي با تاجر مشمول بازسازي معامله -3
  هدبازسازي مغايرت داشته باشد، انجام د

اشخاصي كه با سوء نيت به نام خود يا به نام شخص ديگري در دوران بازسازي  يا   :1015ماده 
ورشكستگي طلب غيرواقعي اعالم كنند، به مجازات حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل صد 

  .ميليون ريال تا دو ميليارد ريال محكوم خواهند شد
كننده بايد در خصوص استرداد تمامي اموال و حقوقي كه دادگاه تجارتي رسيدگي    :1016ماده 

دادگاه . موضوع جرم بوده است به هيات بستانكاران، حكم بدهد،  هرچند متهم تبرئه شده باشد
  .تجارتي در صورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد بايد اين حكم را صادر كند

  ..دگاه تجارتي استدگاه تجارتي استصدور حكم در مورد زيان احتمالي مستلزم تقديم دادخواست به داصدور حكم در مورد زيان احتمالي مستلزم تقديم دادخواست به دا
اعضاي هيات تشخيص، مديران تصفيه، ناظر عضو سازمان ورشكستگي، بازرس   :1017ماده 

شركت،  كاركنان سازمان بازسازي و كاركنان سازمان تصفيه امور ورشكستگي، در صورت 
ل ارتكاب يكي از اعمال زير، به مجازات حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از سي ميليون ريا

  :شوند تا سه و نيم ميليارد ريال يا يكي از آن دو محكوم مي
اقدام آگاهانه عليه منافع تاجر يا بستانكاران از طريق سوء استفاده شخصي از مبالغ  -1

  .موجود در اجراي وظايف محوله، يا در نظر گرفتن منافعي براي خويش
 .انسوء استفاده از اختيارات قانوني خالف منافع تاجر يا بستانكار -2

دارد و  دادگاه تجارتي ابطال معامله مورد نظر را نيز اعالم مي. انجام معاملة مستقيم يا غيرمستقيم 
  .دهد نسبت به ضرر  ناشي از آن در صورت مطالبه حكم مي

اشخاصي كه پس از شروع دوران بازسازي و يا ورشكستگي در اثر تباني به هر نحو با   :1018ماده 
اي به نفع خود ايجاد  وجب ضرر بستانكاران يا تاجر شده و يا منافع ويژهتاجر يا با هر شخصي م

كنند عالوه بر جبران خسارت وارده، به جزاي نقدي از يكصدميليون ريال تا دو ميليارد ريال و به 
  .اين قانون نيز محكوم خواهند شد 1005محروميت اجتماعي موضوع ماده 



 

 

پس از گذشت دو سال از  پايان دوران بازسازي   1018تا  1006جرائم مذكور در مواد   :1019ماده 
  .يا تصفيه ورشكستگي قابل شكايت نيست

دادگاه تجارتي به جرايم موضوع اين باب برحسب درخواست مدير تصفيه، هيات   :1020ماده 
تشخيص، سازمان بازسازي، سازمان تصفيه امور ورشكستگي يا هريك از بستانكاران يا تعقيب 

  .كند دستور رسيدگي صادر ميدادستان 
تواند  اسناد و مدارك الزم را از سازمان  سازمان تصفية امور ورشكستگي مي  :1021ماده 

  بازسازي  يا هر مقام رسمي و غيررسمي ديگر مطالبه كند
شود، به خرج  هر حكم  قطعي محكوميت، كه  در اجراي مقررات اين باب صادر مي :1022ماده 

  .شود رسمي و براي شركتها در روزنامه شركت نيز اعالن ميمحكوم در روزنامه 
سازمان بازسازي و سازمان تصفيه امور ورشكستگي، مكلفند اطالعات زير را به  :1023ماده 

اي، روزآمد و متمركز ثبت و ضبط  كنند و  به درخواست  مراجع قانوني در اختيار  صورت رايانه
  .آنها  قرار دهند

  .اص مشمول بازسازي و ورشكستگياطالعات راجع به اشخ -1
 .احكام صادر  از دادگاهها  در خصوص آن اشخاص  -2
 .احكام  راجع به ساير جرايم مذكور در اين قانون -3

ارائه اطالعات مذكور به ساير اشخاص كه هنگام معامله، خواستار بررسي درجة اعتبار  :1تبصره 
د كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني اي خواهد بو نامه باشند، به موجب آيين طرف قرارداد مي

  .و سازمان تصفيه امور ورشكستگي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
هاي  تجارتي مكلفند يك نسخه از احكام  موضوع اين ماده را براي ضبط اطالعات  دادگاه: 2تبصره 

  .هاي  بازسازي و تصفية امور ورشكستگي ارسال كنند به سازمان
مسئوالني كه در زمان مقرر به وظيفة خود عمل  نكنند  يا اطالعات خالف واقع ارائه    :1024ماده 

هاي اداري به حكم دادگاه  به پرداخت جريمه از يك ميليون ريال تا ده ميليون  كنند عالوه بر مجازات
  .ريال محكوم خواهند شد



  

 

  : باب هشتـم 
  مقررات تكميلي

  
بيني شده در اين قانون از جمله در خصوص حداقل سرمايه براي  يشهاي ريالي پ نصاب  :1025ماده 

سال يك بار، متناسب با نرخ  5هر بيني شده،  پيشنقدي  هايجزا لغامبتاسيس شركتها و همچنين 
 تجديد وزيرانمركزي، با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات  بانكشده از سوي  اعالمتورم 

  .شود مي
  .باشد بيني شده در ساير قوانين نمي جزايي اين قانون نافي مقررات جزايي پيش مقررات  :1026ماده 
قوه قضاييه . رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صالحيت دادگاه تجارتي است : 1027ماده 

مكلف است اليحه مربوط به آيين دادرسي مخصوص اين دادگاه را ظرف مدت يك سال از تاريخ 
  .يه دهدتصويب اين قانون ارا

تا تشكيل دادگاه تجارتي، دعاوي موضوع اين قانون در شعب يا شعباتي كه براي رسيدگي به اين 
  .يابد، رسيدگي خواهد شد دعاوي تخصيص مي

، اليحه اصالحي قانون 1311از تاريخ تصويب اين قانون ، قانون تجارت مصوب سال   :1028ماده 
الحاقات آنها ، قانون اداره تصفيه امور ، و تمامي اصالحات و 1347تجارت مصوب سال  

نامه درآمد  نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، آيين ، آيين 1318ورشكستگي مصوب سال 
نامه امور ورشكستگي قانون تجارت مصوب  ، نظام1319صندوق الف و صندوق ب مصوب سال 

، 1343ي كشور مصوب سال ها ، قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه1311سال 
، قانون صدور چك و اصالحات آن، قانون ثبت 1376قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال 

  .شوند نسخ مي... ها و شركت
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