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خوانندگان عزیز و معرفی آن به دیگران به پایان    درسنامه جامع حقوق تجارت به لطف   چاپ اولمجلدات  مقدمه:  
 رسید و در طی مدت انتشار آن، نگارنده مستمراً در پی آسیب شناسی و به روز کردن مطالب آن بود. 

 اصالحات زیر صورت گرفت:از این رو در چاپ دوم و سوم کتاب 

 .  به طور کامل ویرایش لغوی و ادبی گردید کتاب مجدداً و متن  .1
  . 2.1طیف قابل تقسیم است:  چند  مطالب اضافه شده در  به کتاب اضافه گردید.    متعددی و نکات    مطالب .2

اضافه شدن سرفصل های جدید به کتاب مانند احکام شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی.  
ی بعد برای  هادر چاپتر مطرح نشده بود ولی  این احکام در چاپ اول به دلیل اهمیت آزمونی و عملی کم

کم اهمیت  قید  )با  مباحث  سرفصل کامل شدن  است. همچنین  شده  اضافه  به    تر(  عمومی«  انبار  »قبض 
عنوان یک درس جدید در بخش سوم اضافه شد تا داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق از  

 مند شوند. آن بهره 

موجب شد    : این اصالحاتاصالح قوانین تجاری خصوصاً در حوزه چکاضافه شدن مطالب جدید به دلیل   .2.2
 مطالب جدیدی در درسنامه خصوصاً مطالب مربوط به چک )مانند احکام چک تضمین شده( اضافه شود. 

اهداف آموزشی  تسهیل  ، نکاتی است که برای  جدید بخش عمده مطالب  اضافه شدن نکات آموزشی جدید:   .2.3
 اضافه شده است. در چاپ دوم و سوم 

معدودی  .3 مورد(  همچنین  در   نکاتاز    )دو  شده  اول  مطرح  مشهور  بیشهمخوانی  برای    ، چاپ  نظر  با  تر 
 اصالح گردید تا مخاطب عزیز با آرامش خاطر به مطالعه و یادگیری مطالب کتاب بپردازد.  

این متن از  استفاده  از آن صفحه  جهت سهولت  بیان شده که منظور  نکته اضافه شده یک عدد  ابتدای هر  در   ،
 باید در آن صفحه اضافه شود. کتاب در چاپ اول است که نکته جدید 

اند  داند صادقانه و صمیمانه از دوستان بزرگواری که چاپ اول کتاب را تهیه کردهدر پایان نگارنده وظیفه خود می
 نماید.  تشکر کند و این متن را که مکمل چاپ اول است تقدیم ایشان می
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  بخش اولالحاقات 

میزان درآمد  مالک نیست، بلکه نوع فعالیت معیار است ولی در  در شناخت مفهوم تاجر،    -2نکته  :  24ص   .1
 ص معیار و ضابطه شناخت است. خصوص کسبه جزء، درآمد شخ

*** 

از چاپ اول بیان شده است که قرارداد عاملی اصوالً الزم است. با توجه بهه ایهن کهه   30در صفحه    اصالحیه: .2
 دانند، مطلب زیر جایگزین شده است:مشهور حقوقدانان قرارداد عاملی را جایز می

باشد و وکالهت موضهوع ری میتفاوت عاملی با وکالت قانون مدنی در این است که موضوع عاملی، انجام امور تجا»
که عاملی به طور کلی جایز است ولهی در عهرف تجهاری، قهرارداد تری دارد. همچنین علیرغم اینگسترده

عاملی یا نمایندگی تجاری به سادگی قابل فسخ از سوی آمر نیسهت و در صهورت عهزل یکطرفهه و بهدون 
 «توجیه عامل از طرف آمر، باید خسارات عامل را جبران کند.

* ** 

 شود. با توجه به قسمت اخیر بند دهم، اجاره یا رهن کشتی نیز عمل تجاری محسوب می: 35ص  .3

** * 

تر به ترتیب باال انجام  دفاتر تجاری باید هر سال تجدید شده و امضای دفا  -2نکته    انتهای بند دوم:  41ص .4

 شود.

*** 

ق.ت. و »سایر    6ق.ت. دفاتر تجاری چهارگانه موضوع ماده    14مطابق ماده  نکته:    انتهای بند سوم:  43ص   .5

مصادیق »سایر  برند« این ویژگی اثباتی را دارد. یکی از  دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می

 ق.ت. هر دالل باید آن را داشته باشد.  356دفاتر«، دفتر دالل است که مطابق ماده 

*** 

 ( اقسام پروانه داللی:: پ52ص  .6

 1است. اداره ثبت اسناد و امالک مرجع صدور پروانه این نوع داللی، داللی معامالت ملکی: پروانه( 1

 پروانه داللی معامالت تجاری. (2

 ق.ر.د.(. 7پروانه داللی معامالت خوار و بار و سایر امور شهری. )ماده ( 3

*** 

 
 . 1319تصویبنامه هیأت وزیران راجع به مقررات دالالن مصوب    1. ماده  1



   جامع حقوق تجارت درسنامهتاب کالحاقات چاپ دوم و سوم 

4 
 

مسهوول  الف((اگر منتفع باشهد و آن را اطهالع ندههد،  (1مقدار مجازات نقدی تغییر یافته است:   54صفحه   .7

بیسهت و پهن  هم به جزای نقهدی از  ب(جبران خسارات وارده بر طرف قرارداد است )مسوولیت مدنی( و 
 2ق.ت.(. 346شود. )ماده ریال )مسوولیت کیفری( محکوم می شصت میلیون تا میلیون

 کتاب حذف شد. 64نکته مندرج در صفحه  .8

*** 

تواند دستور دهد کهه الیه، دادگاه صالح میدر صورت بروز اختالف بین متصدی حمل و مرسلنکته:    :75ص   .9
لزوم و با تنظیم صورت مجلسی راجع بهه کاال نزد شخص ثالثی به امانت نگهداری شود یا حتی در صورت  

وضعیت کاال، فروخته شود و وجه آن را تا زمان حل و فصل اختالف در صندوق دادگستری نگهدارند. البته 
توانند با پرداخت تمام مخارج و وجوه مورد ادعا و یا سپردن آن وجهوه نهزد صهندوق هر یک از طرفین می

 ق.ت.(. 392اال شوند. )ماده دادگستری مانع فروش ک

  

 
 های نقدی هیأت دولت در خصوص افزایش مجازات  25/12/1399. با عنایت به مصوبه مورخ   2
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 بخش دوم اتقحاال

 درس دوم: 

 های تجاری و نهادهای مشابه معرفی شرکت

-های شخص( چه زمانی میدر شرکت تضامنی )و سایر شرکت  بحث:  : انتهای بند سوم:107ص   .1

 توان قروض شرکت را از شریک ضامن مطالبه کرد؟ 

شرکت از شرکا، تها زمهانی کهه شهرکت تضهامنی که بیان شد با توجه به اصل استقالل شخصیت حقوقی  همچنان
توان به شریک ضامن رجوع کرد. اما منظور از انحالل چیست؟ آیا به صرف صدور حکهم منحل نشده، نمی

توان به شرکای ضامن رجوع کرد یا پس انحالل یا حکم ورشکستگی یا تصمیم شرکا بر انحالل شرکت، می
ی شرکت برای بازپرداخت دیون طلبکاران، امکان مطالبهه از هااز ختم تصفیه شرکت و عدم کفایت دارایی

 آید؟شرکای ضامن پدید می

ق.ت. بیان کرده )مانند تراضی   136منشأ تردید این است که انحالل شرکت تضامنی با یکی از موجباتی که ماده  
حقهوقی شهرکت آید، اما انحالل به معنای از بهین رفهتن شخصهیت شرکا یا ورشکستگی شرکت( پدید می

رود که پس از انحالل، دارایی شرکت به طور کامهل نیست. بلکه شخصیت حقوقی شرکت زمانی از بین می
  3 تصفیه شود.

، مطالبه قروض آن منحل نشده ق.ت. صراحتاً بیان داشته است که »مادام که شرکت تضامنی   124از سویی ماده  

توانند برای وصول مطالبات خود به لبکاران شرکت می، طپس از انحاللباید از خود شرکت به عمل آید و 
ها رجوع کنند ...«. بنابر ظاهر این مهاده بهه محهض انحهالل و هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن

 توان به شرکای ضامن رجوع کرد. پیش از ختم تصفیه می

اگر دارایفی شفرکت بفرای حل شهود ... دارد: »هرگاه شرکت تضامنی منق.ت. مقرر می  126اما در مقابل ماده  

، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خهود را از تمهام یها فهرد فهرد پرداخت قروض آن کفایت نکند
شود که صرف انحالل شرکت برای رجوع به شرکاء ضامن مطالبه کنند.« از ظاهر این ماده نیز استنباط می

کاران تقسیم شده و پس از عهدم کفایهت دارایهی، شرکای ضامن کافی نیست و باید اموال شرکت بین طلب
 توان به شریک یا شرکای ضامن رجوع کرد.می

ها از جمله اصل استقالل شخصیت حقوقی شرکت از شهرکا، ظهاهر رسد با توجه به اصول حقوق شرکتبه نظر می
تهوان قهروض ق.ت. ترجیح دارد و صرفاً پس از انحالل و عدم کفایت دارایی شرکت تضامنی می  126ماده  

 ضامن مطالبه نمود. شرکت را از شرکای 

 *** 

 
 . در خصوص مفهوم و آثار انحالل شرکت و تأثیر آن بر شخصیت حقوقی شرکت ر.ک. درس دهم از همین بخش.  3
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   شریک شرکت تضامنی بحث: تاجر بودن  (انتهای بند سوم 107)ص   .2

برخی   است.  اختالف  حقوقدانان  بین  خیر،  یا  است  تاجر  خود  تضامنی،  شرکت  شریک  آیا  که  این  خصوص  در 
مواد   استناد  به  شریک    138و    131،  128نویسندگان  به صرف  تضامنی،  شرکت  شریک  معتقدند  ق.ت. 

-فاده میچرا که در این مواد قانونی از عبارت »ورشکستگی شریک« است  4بودن در این شرکت، تاجر است.
می عارض  تاجر  بر  فقط  نیز  ورشکستگی  و  شریک  شود  که  باورند  این  بر  اساتید  بعضی  مقابل  در  شود. 

بر   نیز مربوط به موردی است که شریک شرکت تضامنی،  لزوماً تاجر نیست و مواد فوق  شرکت تضامنی 
باشد. تاجر  تجاری خود  اعمال  بر  مبتنی  و  اتفاق  نظر می  5حسب  به  ن در مجموع  اخیر صحیحرسد  تر  ظر 

 باشد. ق.ت. بیان شده، سازگار می  1است و این نظر با تعریف تاجر که در ماده 

پنجم(   108)ص   .3 بند  در    -6نکته    انتهای  شرکا،  از  شرکت  استقالل شخصیت حقوقی  اصل  به  توجه  با 
  شود و طلبکاران صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیرسهامی، دارایی شرکت بین طلبکاران تقسیم می

)ماده   ندارند.  آن  در  شرکا حقی  بدهی  156شخصی  پرداخت  برای  شرکت  دارایی  اگر  و  کافی  ق.ت.(  ها 
نباشد، طلبکاران شرکت حق دارند، باقیمانده طلب خود را از شرکای ضامن مطالبه کنند. باید توجه داشت  

ند  یکدیگر نخواهکه در این صورت طلبکاران شخصی شریک ضامن و طلبکار شرکت، اولویت و امتیازی بر  
 ق.ت.(.   157داشت. )ماده 

نکته:112ص   .4 ماده    :  سیاست  10در  اجرای  اصل  قانون  کلی  )ق.ا.س.ا.  44های  اساسی  »سهامدار 44قانون  عبارت  از   )
غیرعضو« تعاونی استفاده شده است. منظور از »سهامدار غیرعضو« شخصی است که شرایط عضویت در تعاونی را ندارد ولی  

بخشی از سهام شرکت را تملک نموده است. مثالً در تعاونی فرهنگیان، عضو باید    44قواعد مندرج در ق.ا.س.ا.با توجه به  
فرهنگی باشد و شخص غیر فرهنگی به طور عادی امکان عضویت در تعاونی را ندارد. در صورتی که شخصی غیرفرهنگی  

 شود.این شخص »سهامدار غیرعضو« گفته میسهام شرکت تعاونی را تملک کند )مثالً از طریق خرید سهم(، به 

هیأت   25/12/1399مورخ    153973ق.ت. با توجه به مصوبه شماره    220جریمه نقدی موضوع ماده    :116پاورقی صفحه   .5
 دولت، اصالح گردید. 

 

 

  

 
 .52، ص  3؛ محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج  308ها، ص . محمد صقری، حقوق بازرگانی: شرکت 4
 105-103. اسکینی، همان، صص   5
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 درس سوم:
 هاتشکیل شرکت 

 

ق.ب.ا.ب.    23ماده  3های پذیرفته شده در بورس، تبصره  در خصوص شرکتنکته: . قسمت الف( 131)ص  .1

می  شده  مقرر  تأدیه  وجوه  از  »استفاده  نویسی[دارد:  پذیره  »عرضه  ]در  فرآیند  تکمیل  تأیید  از  پس   ،

نویسی آن در بورس انجام  هایی که پذیرهمجاز است«. بنابر این در شرکت  ]بورس [عمومی« توسط سازمان  

برامی و  از وجوه کافی نیست  برای استفاده  نیز  شود، صرف ثبت شرکت  تأیید سازمان بورس  امر،  این  ی 

 الزامی است. 

 

 پ( مسئول ثبت شرکت:  اصالح عبارتی(   – 131)ص   .2

انتخاب   در مجمع عمومی مؤسس  که  مدیرانی  اولین  یا  است  مؤسسین  است؟  بر عهده چه کسانی  ثبت شرکت 
سین« است. از  ل.ا.ق.ت. مسوولیت عدم ثبت بر عهده »مؤس   19اند؟ منشأ تردید این است که در ماده  شده

ل.ا.ق.ت.(، ایشان مسوولیت اداره    17العاده )ماده  طرفی با وجود انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی فوق 
عهده   بر  شرکت  ثبت  وظیفه  که  است  شده  مطرح  باره  این  در  تردیدهایی  لذا  دارند.  عهده  بر  را  شرکت 

ل.ا.ق.ت. از ایشان نام   19است. چرا که هم ماده    مؤسسینرسد ثبت شرکت بر عهده  کیست؟ به نظر می 
 باشد. برده است و هم امور مقدماتی قبل از ثبت مانند رسیدگی به پذیره نویسی و غیره با مؤسسین می 

 

 ت( اطالع رسانی ثبت شرکت:  :132ص  .3

ها اعم از ایرانی  شرکت: »مراجعه به دفاتر ثبت  1310ها مصوب  نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت  26مطابق ماده  

تواند از مندرجات آن سواد مصدق )رونوشت برابر با  و خارجی برای عموم مردم آزاد است و هر ذینفعی می

   6ها را دارند.اصل( تحصیل کند«. به عبارت دیگر تمام مردم حق دسترسی به اطالعات ثبت شده شرکت

 

 اضافه شده است. ( 135در انتهای صفحه )  سومگفتار پنجم به درس   .4

 های مختلطگفتار پنجم: تشکیل شرکت

 بند اول: شرکت مختلط غیر سهامی

 
کند و در دسترس منتشر می  rrk.irها را در سامانه  های قانونی شرکتها آگهی. به همین جهت اداره ثبت شرکت 6

شود. برای دسترسی به این ها منتشر نمی عموم است. ولی برخی از اطالعات ثبت شده شرکت مانند اساسنامه شرکت

 ی دسترسی به آن نمود. ها تقاضا توان از اداره ثبت شرکتاطالعات نیز می
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قانون تجارت حکم صریحی در خصوص نحوه تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی بیان نکرده است. به همین جهت  

  های تضامنی و با مسوولیت محدود است و های مختلط مشابه شرکترسد قواعد تشکیل شرکتبه نظر می

 صرفاً از دو جهت تفاوت دارد: 

در شرکت تضامنی و شرکت بامسوولیت محدود، تمام سرمایه شریک باید در بدو تأسیس پرداخته یا تسلیم    ال(( 

تواند تمام یا بخشی از سرمایه خود  شود ولی در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک بامسوولیت محدود می 

ماده   از  امر  این  نماید.  پرداخت  به  تعهد  فهمیده می  152را  ماده مقرر می ق.ت.  این  دارد:  شود. چرا که 

شرکت» سهامی[  هرگاه  غیر  و    ]مختلط  شود  منحل  ورشکستگی  از  غیر  طریقی  مسوولیت  به  با  شریک 

هنوز   قسمتی  محدود  یا  نپرداخته تمام  را  خود  الشرکه  سهم  است    از  داشته  مسترد  تأدیه  از  پس  یا  و 

الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک  که از بابت سهم  طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه

خواهد   تصفیه  مدیر  را  مزبور  حق  شود  ورشکست  شرکت  اگر  نمایند.  دعوی  اقامه  محدود  مسوولیت  با 

 «.داشت

شود و  در شرکت مختلط غیرسهامی، سرمایه صرفاً از سوی شریک یا شرکای بامسوولیت محدود تأمین می  ب(

 7شوند.شریک یا شرکای ضامن با کار و صنعت و اعتبار خود در منافع شرکت سهیم می

 بند دوم: شرکت مختلط سهامی

 ر جاری است:ق.ت. در خصوص نحوه تشکیل شرکت مختلط سهامی احکام زی 176مطابق ماده  

برای تشکیل شرکت مختلط سهامی، باید تمام سرمایه شریک یا شرکای ضامن تأدیه شود و سهامداران نیز  ال((  

را می  اقالً یک سومباید   مبلغ سهم  مابقی  نمایند.  تأدیه  نقداً  را  نمود.  مبلغ سهم  پرداخت  به  تعهد  توان 

سهامدار غیرنقد باشد، باید تمام آورده هنگام تشکیل شرکت  ق.ت.(. البته در صورتی که آورده    38)ماده  

 ق.ت.(. 39تحویل شود. )ماده 

در صورتی که بعضی سهامداران آورده غیرنقد داشته یا امتیازی مطالبه کنند، قیمت گذاری آورده یا تصویب    ب(

آورده   تقویم  اصل  ابتدا  عمومی  مجمع  منظور  این  برای  است.  عمومی  مجمع  صالحیت  در  سهام  امتیاز 

شود در  تشکیل میکند. سپس جلسه دیگر مجمع عمومی دعوت و  غیرنقد یا امتیازات سهام را تصویب می 

حالی که حداقل پن  روز قبل از برگزاری جلسه دوم مجمع عمومی، گزارشی راجع به آورده غیر نقد یا  

 گیرد. امتیازهای مورد مطالبه سهامداران تهیه شده و در اختیار سهامداران و شرکا قرار می

از سرم نیمی  دارندگان  اقالً  از  برای تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی الزم است  نیمی  نیز  نظر عددی  از  ایه که 

سوم   دو  الاقل  نیز  شده  تشکیل  جلسه  در  و  باشند  حاضر  هستند  شرکت  سرمایه  تعهدکنندگان 

 تعهدکنندگان برسد.

 
ج 7 همان،  تهرانی،  ستوده  ص2.  شرکت285،  حقوق  اسکینی،  ج؛  تجاری،  ص2های  شرکتهای 218،  حقوق  صقری،  ؛ 

 . 771تجاری، ص  
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امتیاز مورد مطالبه آن یا  آورده غیرنقد  ندارند.  کسانی که  ها موضوع رأی گیری است، در آن خصوص حق رأی 

 ق.ت.(.  41)ماده 

شرکت مختلط سهامی تابع احکام شرکت تضامنی است. مثالً شریک ضامن باید تمام آورده  سایر قواعد تشکیل  

 خود را فوراً تسلیم یا تأدیه کند.

 

دهند، های سهامی عامی که پذیره نویسی سهام خود را از طریق بورس انجام میدر مورد شرکت  -3نکته  .5

س از اتمهام پهذیره نویسهی،  سهازمان په ظرف پانزده روزمسوولین شرکت پذیره نویس موظفند حداکثر 
 (127ق.ب.ا.ب.(  ص  23ماده  2و فروش اوراق بهادار، مطلع نمایند. )تبصره  بورس را از نتای  توزیع

ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهّد شده باشهد بهه هرگونه هزینه:  2-2انتهای قسمت  ،  131ص   .6
ههای ل.ا.ق.ت.(. هر چند پس از تشکیل شرکت، هزینهه  19عهده مؤسسین خواهد بود. )قسمت اخیر ماده  

شهود. تأسیس شرکت از اولین درآمد شرکت و قبل از تقسیم هر سودی بهه هزینهه کننهده پرداخهت مهی
اصطالحاً به این فرآیند بازپرداخت هزینه از محل درآمد شرکت، »استهالک هزینه« تأسیس شرکت گفتهه 

 ل.ا.ق.ت.(.  236شود. )ماده می

نکته    ، 136ص   .7 عدم  همچنان  -2انتهای صفحه:  و  است  اساسنامه  مقررات  رعایت  به  موظف  تعاونی  عضو  شد،  بیان  که 
رعایت مقررات اساسنامه از موجبات اخراج عضو است. به عنوان نمونه عضو تعاونی مشاغل خاص )مانند تعاونی فرهنگیان(  

باعث محدود شدن نقدشوندگی سهم اعضاباید دارای شغلی باشد که در اساسنامه تعیین شده است. هرچند   ی  این حکم 
سهام تعاونی به اشخاصی که شرایط عضویت را    % 35دهد تا  اجازه می  44ق.ا.س.ا.  10گردد. به همین جهت ماده  تعاونی می

 شود.ندارند، منتقل شود. به چنین اشخاصی »سهامدار غیر عضو« تعاونی گفته می

 

 اضافه شود:، گفتار هفتم 138به انتهای صفحه    .8

 های تجاری : ضمانت اجرای رعایت تشریفات قانونی در شرکتهفتمگفتار 

*** 

گیری در شرکت و عملیات اداره شرکت تشریفاتی دارد که قانون تجارت به آن  تشکیل شرکت و پس از آن تصمیم

آن چه ضمانت   نکردن  رعایت  که  است  این  تشریفات  این  درباره  اساسی  پرسش  است.  اجرایی  پرداخته 

 دارد؟ 

 بند اول: عدم رعایت تشریفات در شرکت سهامی 

ماده   سهامی  شرکت  »  270در خصوص  که  است  داشته  مقرر  تشکیل  ل.ا.ق.ت.  مورد  در  قانونی  مقررات  هرگاه 

شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود  

بنا به درخواس  یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه  برحسب مورد  یا عملیات  ت هر ذینفع، بطالن شرکت 

نمی شرکت  سهام  صاحبان  و  بازرسان  و  مدیران  و  مؤسسین  لیکن  شد؛  خواهد  مقابل  اعالن  در  توانند 
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«. در نتیجه این حکم مهم، عدم رعایت تشریفات موجب تزلزل و  اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند 

 اعتبار تشکیل یا تصمیمات یا عملیات شرکت است.خدشه در 

تواند تقاضای  بی اعتباری ناشی از عدم رعایت تشریفات، امری نسبی است. به این معنا که هر ذینفع می  -1نکته  

اعالم بطالن تشکیل یا عملیات شرکت را از دادگاه تقاضا کند ولی مؤسسین، مدیران، بازرسان یا صاحبان 

مند شوند. البته مؤسسین،  به این بطالن استناد نموده و از آن بهره   ر برابر اشخاص ثالثدتوانند  نمیسهام  

توانند در برابر یکدیگر به بطالن تشکیل یا عملیات شرکت در نتیجه  مدیران، بازرسان یا صاحبان سهام می

 عدم رعایت تشریفات استناد کنند.

کسانی  رکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات شرکت،  در صورت صدور حکم قطعی بر بطالن ش »  -)مهم(  2نکته  

( صاحبان سهام و  1مسوول خساراتی خواهند بود که از آن بطالن به    متضامناً  که مسوول بطالن هستند 

 ل.ا.ق.ت.(. 273متوجه شده است«. )ماده    ( اشخاص ثالث2

موجب    -3نکته   نشود،  رعایت  سهامی  شرکت  عملیات  یا  تشکیل  در خصوص  قانونی  تشریفات  که  صورتی  در 

 است.   قابل ابطالبطالن مطلق تشکیل یا تصمیمات یا عملیات شرکت نیست بلکه برای ذینفع 

در صورتی که قبل از صدور حکم بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات با توجه به نکته فوق »   -4نکته  

بدوین  آ را صادر خواهد  در مرحله  باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطالن  ، موجبات بطالن مرتفع شده 

 ل.ا.ق.ت.(.  271«. )ماده  کرد

تواند بنا به درخواست، مهلتی که از شش ماه  دادگاهی که دعوای بطالن نزد آن اقامه شده است می»   -5نکته  

د. ابتدای مهلت مذکور، تاریخ وصول پرونده از دفتر به  بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطالن تعیین نمای

مقتضی   دادگاه حکم  باشد،  نشده  برطرف  بطالن  موجبات  مهلت مقرر  که ظرف  در صورتی  است.  دادگاه 

 ل.ا.ق.ت.(.  272)ماده  صادر خواهد کرد«.

 های تجاری بند دوم: عدم رعایت تشریفات در سایر شرکت

قاعده موضوعیت داشتن تشریفات قانونی جاری است و این قاعده از برخی مواد قانونی  ها نیز در مورد سایر شرکت

ق.ت. است. به موجب این ماده، در صورتی که به علت    198شود. از جمله این احکام، ماده  برداشت می

الزامی است، عملیات شرکت باطل شود،  ثبت نکردن اسناد و نوشته های شرکت در مواردی که ثبت آن 

ها معامله کرده اند عذر قرار  توانند این بطالن را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنیک از شرکاء نمیچهی»

 «. دهند 

ق.ت. بیان شده و در    97و   96همچنین در خصوص شرکت با مسوولیت محدود تشریفات تشکیل شرکت در مواد 

تشکیل    97و    96ه بر خالف مواد  هر شرکت با مسوولیت محدود ک دارد: »ق.ت. مقرر می  100ادامه، ماده  
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این   به  استناد  ثالث حق  اشخاص  مقابل  در  شرکاء  لیکن  است  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  باطل  باشد  شده 

 «.  بطالن ندارند 

ماده   مواد    100شباهت حکم  با  با مسوولیت محدود  مورد شرکت  در  در خصوص    273تا    270ق.ت.  ل.ا.ق.ت. 
کت، بطالن شرکت در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و  شرکت سهامی این است که در هر دو شر

تفاوت دو شرکت در این است که در شرکت سهامی تا قبل از صدور حکم بدوی بطالن شرکت یا عملیات  
با مسوولیت محدود، شرکت  یا تصمیمات شرکت می  توان موجبات بطالن را مرتفع نمود ولی در شرکت 

 توان مرتفع نمود. باطل بوده و موجب بطالن را نمی
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 درس چهارم: 

 ها رکن تصمیم گیری در شرکت
 

انتخاب اولین مدیران و بازرسان در شرکت سهامی عام با چفه نصفابی انجفام   -2بحث    :140ص   -1

 )نظر اصالحی( شود؟می

مؤسس ل.ا.ق.ت. انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت سهامی عام در صالحیت مجمع عمومی    74مطابق ماده  
دارد: »کلیه تصمیمات )مجمع عمومی مؤسس( باید به اکثریت ل.ا.ق.ت. مقرر می  75است و از طرفی ماده  

رسد انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عمومی شود«. بنابر این به نظر میدو ثلث آراء حاضرین اتخاذ می
 شود.مؤسس با نصاب دوم سوم آرای حاضر در مجمع انجام می

رسد چرا که انتخاب مدیران و بازرسان در مجامع عمهومی عهادی بها اکثریهت نتیجه قابل نقد به نظر میالبته این  
شود. این تشریفات برای حمایت از حقهوق ل.ا.ق.ت. بیان شده انجام می  88نسبی و تشریفاتی که در ماده  

ن ترتیهب سهامداران خرد پیش بینی شده است و شایسته است در مجمع عمهومی مؤسهس نیهز بهه همها
 ل.ا.ق.ت. حاکم است. 75و  74مدیران و بازرسان انتخاب شوند. با این حال در نظم کنونی ظاهر ماده 

العاده( با  توانند دعوت هر مجمعی )عادی یا فوق سهام شرکت هستند، می %20سهامدارانی که اقالً دارای  -2: نکته  146ص   -2
 ا تقاضا کنند. هر موضوعی )مثل انتخاب مدیران یا انحالل و ...( ر

باشهند« حهق   مالهکل.ا.ق.ت. »سهامدارانی که اقالً یک پنجم سههام شهرکت را    95مطابق تصریح ماده    -3: نکته 146ص  -3
ل.ا.ق.ت. کافی است و الزم  95دعوت مجمع را با شرایط فوق دارند. به همین جهت صرف مالکیت بر سهام برای اعمال ماده 

 رای نیز باشد.نیست سهام چنین سهامداری دارای حق 

ماده    -)مهم(  3نکته   .9 چ  بند  توسعه    68مطابق  ششم  برنامه  نزد  قانون  شده  ثبت  شرکتهای  مورد  در 
حق  در مجامع عمومی شرکت و اعمال   حضور های مجامع عمومی و  دعوتنامه ،  سازمان بورس و اوراق بهادار

الکترونیکیتواند  می ،  رأی بهادار  مورد  به روش   به طریق  اوراق  و  بورس  سازمان  به  تأیید  انجام شود.   ،
های ثبت شده نزد سازمان بورس، امکان تشکیل مجمع عمومی به صورت الکترونیک  عبارت دیگر شرکت

 ( 149)ص  8دارند.

 
زیر می  -چ.   8 موارد  بهادار،  اوراق  و  بورس  نزد سازمان  مورد شرکتهای ثبت شده  به  در  الکترونیکی  به طریق  تواند 

 :رسد، صورت پذیردسازمان بورس و اوراق بهادار میروشی که به تأیید  

پست  -1 از  استفاده  جای  به  سهام  صاحبان  به  شرکت  طرف  از  جدید  سهام  خرید  تقدم  حق  گواهینامه  ارسال 

 .سفارشی

ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی های مجامع عمومی و اطالعیهنویسی و دعوتنامههای پذیرهانتشار اعالمیه -2

 . های کثیراالنتشار و جرایدانتشار در روزنامهو یا  

 . نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطهپذیره -3

 .حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی -4
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قانون تجارت به طور کلی مهلتی برای ثبت صورتجلسه مجمع  مهلت ثبت صورتجلسه مجمع:    -1نکته   .10
العاده در خصوص انحالل شرکت.  ت، مگر در مورد ثبت تصمیم مجمع عمومی فوقعمومی تعیین نکرده اس 

ماده   »  209مطابق  آنل.ا.ق.ت.  نشانی  و  تصفیه  مدیران  یا  مدیر  اسامی  و  انحالل  به  راجع  با  تصمیم  ها 
این قانون باید ظرف پن  روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعالم شود تا    207رعایت ماده  

های  ها و آگهیهای کثیراالنتشاری که اطالعیهز ثبت برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و روزنامهپس ا
 ( 151ص انتهای  )«. گردد آگهی شود...مربوط به شرکت در آن نشر می

اضافه   154ص  چهارم)این گفتار به درس  های مختلطگیری در شرکتگفتار چهارم: نظام تصمیم  .11

 د( وش

 شرکت مختلط غیرسهامیبند اول: 

بیان نکرده   یا تشریفات دیگری در این شرکت  برگزاری مجمع عمومی  بر لزوم  قانون تجارت هیچ حکمی مبنی 

نامه  دارد: »روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتق.ت. مقرر می  142است و صرفا در ماده  

یم گیری در شرکت مختلط غیرسهامی با اتفاق  توان نتیجه گرفت که تصم خواهد بود«. به این ترتیب می

گیرد، مگر این که ترتیب یا تشریفات خاصی برای تصمیم گیری در  آرا و بدون تشریفات خاصی صورت می

 شرکتنامه قید شده باشد.

 بند دوم: شرکت مختلط سهامی

رس پیش دیدیم،  گیرد. همچنانکه در د گیری از طریق مجمع عمومی صورت میدر شرکت مختلط سهامی تصمیم

می انجام  عمومی  مجمع  در  شرکا  و  سهام  صاحبان  مطالبه  مورد  امتیازات  و  غیرنقد  آورده  شود.  تصویب 

مختلط سهامی  در شرکت  برگزاری مجمع عمومی  لزوم  به  قانونگذار  نیز  دیگری  موارد  در  این،  بر  عالوه 

 اشاره نموده است:

پذیرد. )ماده  به موجب رأی مجمع عمومی صورت میانتخاب هیأت نظار بالفاصله پس از تشکیل شرکت و    .1

 ق.ت.(.   165

ماده   .2 موجب  از    168به  گزارشی  شرکت،  صندوق  و  دفاتر  و  اسناد  بررسی  ضمن  سال  هر  نظار  هیأت  ق.ت. 

-وضعیت مالی شرکت به مجمع عمومی ارائه داده و مجمع عمومی بر اساس آن سود شرکت را تقسیم می 

های  شود که تشکیل مجمع عمومی به طور سالیانه و برای رسیدگی به صورتکند. از این ماده برداشت می 

 مالی الزامی است. 

 گیری در خصوص انحالل شرکت در صالحیت مجمع عمومی است. ق.ت. تصمیم 169مطابق ماده   .3

 

کاغذی های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ  صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه -5

 . آنها

 . های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه -6



   جامع حقوق تجارت درسنامهتاب کالحاقات چاپ دوم و سوم 

14 
 

-گیری در شرکت مختلط سهامی در مجمع عمومی صورت میشود که تصمیماز مجموع مواد فوق برداشت می

 9پذیرد.

 به طور کلی و به جز مورد اول، دعوت مجمع عمومی بر عهده و در صالحیت هیأت نظار است.  -1نکته 

گیری در قانون بیان نشده است. با این حال ظاهر امر این اسهت در هیچ یک از موارد، حد نصاب تصمیم  -2نکته  

 (163)صفحه  10است. که تصمیمات مجامع عمومی اصوالً با حد نصاب اکثریت حاضرین معتبر

  

 
فوق 9 عمومی  مجمع  و  عادی  عمومی  مجمع  نوع  دو  سهامی  مختلط  شرکت  برای  حقوقدانان  برخی  با .  را  العاده 

نصابصالحیت و  گرفتهها  نظر  در  مختل(  حقوهای  )صقری،  صص  اند  تجاری،  شرکتهای  چنین  761-759ق  ولی   )

 تفکیکی مبنای قانونی ندارد.
 . 760. صقری، همان، ص 10
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 درس پنجم: 

 هااداره شرکت

 نکات زیر اضافه شود: 160انتهای صفحه  .1

در صورتی که در هیأت مدیره، عضو موظف وجود نداشته و همه اعضا، غیر موظف باشند، حداکثر پاداش    -1نکته  
 سود خالص ساالنه شرکت است. %6یا   %3مجموع اعضای هیأت مدیره  

قانون الحاق برخی مواد به    84های دولتی تابع حکم فوق نیست و به موجب ماده  پاداش مدیران شرکت  -2نکته  

ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل    اوالً  12/1393/ 4مقررات مالی دولت مصوب    قانون تنظیم

عمومی   نهادهای  به  وابسته  انحاء  از  نحوی  به  که  غیردولتی  و  دولتی  شرکتهای  مدیره  هیأت  اعضای  و 

 .بیشتر نباشد عالی کار  باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شورایغیردولتی می 

های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و  پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت  ثانیاً

شده فوق و اعضای غیرموظف  غیر از حقوق و مزایای تعیین مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به 

م به  برابر حداقل حقوق  دو  از  ماهانه که حداکثر  بیشتر  صوب شورای جز حق جلسه  برای هرماه  عالی کار 

 .کنند گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی نیست، هیچ

*** 

یا حتی ریاست هیأت مدیره چند شرکت، اصوالً ممنوع    -3نکته   .12 عضویت در هیأت مدیره چند شرکت 

یا شرکتاستثنا  تنها    نیست. دولتی  شرکت  مدیره چند  هیأت  در  مورد، عضویت  این  مدر  به  های  تعلق 

تواند اصالتاً هیچ فردی نمی »  11ل.ا.ق.ت.   241ماده    2نهادهای عمومی غیر دولتی است. به موجب تبصره  

زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق  هم  ، یا به نمایندگی از شخص حقوقی

به سمت   یا مؤسسات عمومی غیردولتی است  نهادها  یا  دولت  انتخاب  به  یا عضو هیأت مدیره  مدیرعامل 

مذکور   وجوه  معادل  نقدی  جزای  پرداخت  به  شرکت،  به  دریافتی  وجوه  استرداد  بر  عالوه  متخلف  شود. 

 (. 163)انتهای ص  «.شودمحکوم می 

 *** 

در    135ماده    نکته: .13 گیری  رای  نصاب  حد  مانند  انتخاب  تشریفات  که  است  موردی  به  ناظر  ل.ا.ق.ت. 
خصوص انتخاب مدیرعامل رعایت نشده باشد. در صورتی که تشریفات صحیح بوده ولی شخصی انتخاب  

ل.ا.ق.ت.    126ل.ا.ق.ت. است. به موجب ماده    126شود که ممنوعیت قانونی داشته است، مشمول ماده  
( اشخاص ثالث معتبر است ولی به موجب ماده  2( صاحبان سهام و  1ال چنین مدیر عاملی در برابر  اعم

 
 .20/2/1395. مصوب   11
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ل.ا.ق.ت.، اعمال چنین مدیر عاملی صرفاً در برابر اشخاص ثالث معتبر است و شامل صاحبان سهام    135
 ( به انتهای قسمت ت اضافه شود 167شود. )ص  نمی

 *** 

شود. قانون در  أموریت مدیرعامل توسط هیأت مدیره تعیین می مدت م ث( دوره مأموریت مدیرعامل:   .14

خصوص مدت مأموریت مدیرعامل به طور کلی سکوت کرده است ولی مطابق نظر مشهور، حداکثر دوره  

 توان پس از پایان این دوره، مدت مدیرعاملی را تمدید نمود. سال است و البته می 2مدیریت عاملی  

نمی   -1نکته   او  عاملی  مدیر  دوره  باشد،  نیز  عامل، عضو هیأت مدیره  دوران  در صورتی که مدیر  از  بیش  تواند 

عضویت وی در هیأت مدیره باشد اما در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد، تا پایان مدت تعیین شده  

 ل.ا.ق.ت.(.  124ماند. )ماده مدیرعامل باقی می 

ص تداوم مسوولیت مدیران پس از دوره مدیریت شامل مدیرعامل شرکت ل.ا.ق.ت. در خصو   136ماده    -2نکته  

 اضافه شود(  167)ص  نیست.

*** 

ماده   .15 ولی    115مطابق  دارند  کیفری  مسوولیت  آورده،  واقعی  غیر  گذاری  قیمت  به  نسبت  مدیران  ق.ت. 

است  مورد مخصوص شرکا  این  در  تضامنی جبران خسارت  و مسوولیت  ندارد    مسوولیت جبران خسارت 

 (. 177ق.ت.(. )پاورقی ص  98)ماده 

*** 

 اضافه شود: ( 178)ص پنجم گفتار چهارم به درس  .16

 های مختلطگفتار چهارم: شرکت

معدود،   ماده  از چند  و صرفاً  نکرده  بیان  مختلط  مدیریت شرکت های  مفصلی در خصوص  احکام  تجارت  قانون 

 شود: نکات زیر برداشت می

شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی( منحصراً بر عهده شریک یا  های مختلط )اعم از  اداره شرکت

ق.ت.( و شریک با مسوولیت محدود یا سهامدار نه وظیفه و نه    164و ماده   144شرکای ضامن است )ماده  

اگر شریک  ق.ت. بیان داشته است: » 146ق.ت.(. به همین خاطر ماده   145حق اداره شرکت را دارد )ماده 

ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله  یت محدود معاملهبا مسوول

داشت؛   خواهد  را  شریک ضامن  این حکم  از طرف    که مگر  وکالت  به سمت  را  معامله  باشد  کرده  تصریح 

 «. دهد شرکت انجام می

اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی است که در  های مختلط مشابه  حدود اختیارات مدیر یا مدیران شرکت

ق.ت. و اصول حقوقی(. به این ترتیب رابطه مدیر یا مدیران    144گفتار پیش بیان شد. )قسمت اخیر ماده  

 با شرکت رابطه وکالت است.
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 *** 

  نشده  انجام جدید  مدیره هیأت  انتخاب که صورتی  در مدیره  هیأت مأموریت مدت  انقضای از پس -2نکته  .17
و   هیأت  باشد  انتخاب  تا  سابق  و  مدیره  داده  انجام  را  محوله  وظایف  کماکان  جدید  مدیره  هیأت  قبولی 

 ( 178ق.ش.ت.(. )ص  50. )ماده مسوولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت

 

 *** 
 

بر خالف شرکت    حدود اختیارات مدیران در شرکت تعاونی مانند اختیارات وکیل نسبت به موکل است و  .18
صالحیت خاطر  همین  به  نیست.  تعاونی  شرکت  در  مدیران  اختیارات  بودن  عام  بر  اصل  های  سهامی، 

 (180)ص   .ق.ب.ت. بیان شده است  37مدیران محدود است به مواردی که در ماده ماده  

مسوولیت دارند، حتی اگر این    قطعی شدهها  مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت که در دوره آن  -3نکته  :  176ص   .19

 مالیات پیش از دوره مدیریت آنها تشخیص داده شده باشد. 

ق.م.م. آن دسته از اعضای    198به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علیرغم اطالق ماده    -4: نکته  176ص   .20
 12در شرکت حق امضا ندارند، نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی شرکت مسوولیتی نخواهند داشت. هیأت مدیره که  

 *** 

 بند پنجم: معامالت مدیران : 185ص  .21

معامالت مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده  . »44ق.ا.س.ا.  10مطابق قسمت اخیر ماده  

ترتیب احکام معامالت تحت کنترل در شرکت سهامی که پیش  «. به این  قانون تجارت خواهد بود(  129)

 گردد. های تعاونی نیز اعمال می از این بیان شد، در شرکت

ماده   و    132نکته:  یا بطالن تضمین  و  از شرکت سهامی  اعتبار گرفتن مدیر  یا  وام  ل.ا.ق.ت. در خصوص بطالن 
ماده   حکم  نیز  و  سهامی  شرکت  توسط  مدیر  دیون  متضمن  ل.ا.ق  133تعهد  معامالت  خصوص  در  .ت. 

 های تعاونی جاری نیست.رقابت در شرکت

 *** 

  

 
 . 140. فرهاد بیات، صفر تا صد حقوق کسب و کار، ص   12
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 درس ششم:

 هابازرسی شرکت

 

 :  187ص  .1

البدل    -1نکته   علی  بازرس  یا چند  اصلی، یک  بازرسان  یا  بازرس  انتخاب  بر  است عالوه  موظف  مجمع عمومی 
سلب   یا  استعفا  یا  فوت  یا  معذوریت  در صورت  تا  کند  وظایف  انتخاب  انجام  برای  اصلی،  بازرس  شرایط 

 بازرسی دعوت شوند. 

 انتخاب عضو هیأت مدیره علی البدل اختیاری و انتخاب بازرس علی البدل الزامی است. یادآوری: 

الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است. هر چند در مواردی  ل.ا.ق.ت. تعیین حق  155مطابق ماده    -2نکته  
تعیین   بازرس  دادگاه  به  میکه  مکلف  شرکت  و  کرده  تعیین  را  بازرس  الزحمه  حق  مرجع  همان  کند، 

 پرداخت است. 

ل.ا.ق.ت. اصوالً دوره مأموریت بازرس یا بازرسان    144مطابق ماده    ب( دوره مأموریت بازرس:  :187ص   .2
  یکسال است؛ مگر در مواردی که بازرس توسط دادگاه انتخاب شود. در این صورت دوره بازرسی تا زمان 

 انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود. 

در صورتی که دوره مأموریت بازرس تمام شده و مجمع عمومی عادی بازرس جدید تعیین نکرده باشد، آیا    بحث:
 یابد؟مأموریت بازرسان ادامه می

انقضای مدت و تا زمان  دارد پس از  ل.ا.ق.ت. مقرر می  136منشأ تردید این است که در خصوص مدیران، ماده  
جا که بازرسان نیز  انتخاب مدیران جدید، مسوولیت اداره امور کماکان بر عهده مدیران سابق است. از آن 

مانند مدیران، رکن شرکت هستند، جای پرسش است که آیا مأموریت بازرسان نیز پس از انقضای دوره  
نظر می به  ادامه دارد.  مأ مأموریت  بر خالف مدیران،  مأموریت  رسد  انقضای مدت  از  بازرسان پس  موریت 

مدیر   انتخاب  برای  عادی  عمومی  مجمع  دعوت  مسوول  خود  مدیران  اوالً  که  چرا  باشد.  نداشته  ادامه 
ل.ا.ق.ت. به عنوان تنبیه چنین حکمی داده است. ثانیاً ماده    136جایگزین هستند و به همین جهت ماده  

نیاز به دلیل کافی    ل.ا.ق.ت. مبین حکمی استثنایی است و  136 ارکان شرکت  تعمبم دادن آن به سایر 
 دارد؛ در حالی که در خصوص بازرسان، قانون سکوت کرده است. 

 *** 
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 اضافه شود: (187)ص   گفتار سوم به درس ششم .3

 شرکتهای شخص و مختلطنظارت در گفتار سوم: 

 بند اول: شرکت تضامنی و نسبی 

به   اساساً نسبت  قانون تجارت  به  در  بینی نشده است.  اجباری پیش  بازرسی  و  نظارت  تضامنی و نسبی،  شرکت 

توانند به اختیار خود و به موجب شرکتنامه، بازرس یا بازرسانی برای شرکت تعیین  همین جهت شرکا می

 کنند ولی در صورت سکوت، الزامی وجود ندارد. 

 بند دوم: شرکت مختلط غیر سهامی 

نظا سهامی،  غیر  مختلط  شرکت  عبارت  در  به  است.  محدود  بامسوولیت  شریک  از حقوق  شرکت  عملکرد  بر  رت 

باشد، شریک با مسوولیت محدود نیز  دیگر از آنجا که مدیریت این شرکت در صالحیت شریک ضامن می

تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطالع یافتن  حق نظارت در امور شرکت را دارد و در این راستا می

توانند بر خالف آن  ای آمره است و شرکا نمیلی شرکت صورت برداری کند. این حکم، قاعدهاز وضعیت ما

 ق.ت.(. 147توافق کنند. )ماده 

شود. به  شریک بامسوولیت صرفاً حق نظارت دارد و نظارت جزء وظایف او نیست و به او بازرس گفته نمی  نکته:

بامسوولیت محد  اثر عدم نظارت شریک  اگر در  ود، خسارتی به شرکت وارد آمد، مسوولیتی  همین جهت 

 متوجه او نیست.

 

   بند سوم: شرکت مختلط سهامی

  165نحوه نظارت در شرکت مختلط سهامی تفاوتی اساسی با شرکت مختلط غیر سهامی وجود دارد: مطابق ماده  

برقرار می شود و  در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیوت الاقل مرکب از سه نفر از شرکاء  ق.ت. »

امور   در  اقدامی  هر  از  قبل  و  شرکت  قطعی  تشکیل  از  بعد  بالفاصله  شرکاء  عمومی  را مجمع  هیوت  این 

شود و در هر  کند. انتخاب هیوت بر حسب شرائط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میشرکت معین می 

 «.  صورت اولین هیوت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد 

ای است. وظایف و مسوولیت هیأت نظار در گفتار پیش  بازرسی در این شرکت، ساختاری و حرفه  بنابر این قواعد 

 )شرکت بامسوولیت محدود( بیان شد.
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 درس هفتم:

 اوراق بهادار 

 )سهم، سهم الشرکه و اوراق مشارکت(

چنانچه شرکتی قصد داشته باشد، سهام خود را تجزیه کند و اشخاصی دارای پاره سهم    نکته::  199ص   .1

ل.ا.ق.ت.(. مثالً یک شرکت    32باشند، باید مبلغ اسمی و قطعات سهام به نحو متساوی تجزیه شود. )ماده  

سهامی خاص دارای صد سهم ده میلیون ریالی است. شرکت تصمیم دارد بدون این که افزایش سرمایه  

ها را تجزیه کند تا برخی اشخاص بتوانند پاره سهم یک میلیون ریالی داشته باشند، باید تمام  بدهد، سهم

 ها به تحو مساوی به ده قسمت یک میلیون ریالی تقسیم شود. سهم

*** 

 (199به درس هفتم، این گفتار اضافه شود )ص  .2

 سهام در شرکت تعاونی و شرکت مختلط سهامی گفتار دوم:

ر شرکت سهامی، در شرکت تعاونی و شرکت مختلط سهامی، سهام وجود دارد. البته قواعد حاکم بر سهام  عالوه ب

 ها چندان مفصل نیست.  در این شرکت

 بند اول: سهام در شرکت مختلط سهامی

  162در شرکت مختلط سهامی اگرچه سهم وجود دارد ولی برای دارنده سهم از عبارت »شریک سهامی« )ماده  

استفاده شده است. قانون تجارت احکام مفصل و جامعی در خصوص سهام شرکت مختلط سهامی  ق.ت.(.  

 ق.ت. احکام زیر در مورد سهام این شرکت جاری است: 176بیان نکرده است و فقط به موجب ماده 

تا   .1 باشد، حداقل مبلغ اسمی هر اسم،    20اگر سرمایه شرکت  شرکت  ریال است و اگر سرمایه    50هزار ریال 

از   باشد، حداقل مبلغ اسمی هر اسم    20بیش  بود. )ماده    100هزار ریال  ق.ت. مصوب    28ریال خواهد 

1311 .) 

تا زمانی که شرکت تشکیل نشده، صدور هر نوع سهم یا گواهی موقت سهم باطل است و صادرکنندگان چنین   .2

 دارند. سهامی در برابر دارنده این اوراق، مسوولیت تضامنی برای جبران خسارت 

 بند دوم: سهام در شرکت تعاونی 

شود؛ هرچند اصوالً به دارنده سهم در این شرکت، »عضو« گفته  سرمایه شرکت تعاونی تقسیم به سهام برابر می

قانون شرکتمی و  تعاون  قانون بخش  به  با توجه  زیر در خصوص سهام شرکت  شود.  تعاونی، احکام  های 

 تعاونی جاری است:

 تعاونی همواره بانام است. سهم در شرکت  .1
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 13تواند بیش از یک هفتم سرمایه شرکت تعاونی باشد.سهم هیچ یک از اعضا نمی .2

انتقال ارادی سهم به دیگر اعضای تعاونی اصوالً مجاز است، به شرط اینکه اوالً سهم انتقال گیرنده از یک هفتم   .3

شرک اساسنامه  یا  قوانین  در  ثانیاً  و  نشود  بیشتر  شرکت  باشد. سرمایه  نشده  اعضا شرط  سهام  برابری  ت، 

 ق.ب.ت.(  22)ماده 

انتقال ارادی سهم به شخص غیر عضو اصوالً مجاز نیست مگر اینکه انتقال گیرنده دارای شرایط عضویت در   .4

 (. 44ق.ا.س.ا. 10ق.ب.ت. و ماده  22تعاونی باشد. )ماده  

انتقال گیرنده  انتقال قهری سهم )مانند ارث( به شخصی که عضو بوده یا شرایط ع .5 ضویت دارد مجاز است و 

نر شود یا در  شود؛ مگر اینکه سهم انتقال گیرنده از یک هفتم سرمایه شرکت بیشعضو تعاونی شناخته می

مابه   باید  تعاونی  این صورت شرکت  در  باشد.  اعضا شرط شده  برابری سهام  اساسنامه شرکت،  یا  قوانین 

 14 به آن شخص بپردازد. التفاوت افزایش سهم از یک هفتم را نقداً

ها عضو  ها شرایط عضویت داشته باشند، همه آناگر سهم یا سهام عضو به چند وارث منتقل شود و همه آن .6

التفاوت افزایش سهم را بپردازند. مثالً اگر دارنده یک سهم فوت شود و  محسوب می شوند ولی باید مابه 

آنها شرایط عضویت دارند، باید هر کدام مابه التفاوت    سه وارث )با سهم االرث برابر( داشته باشد که همه

 ق.ب.ت.(  14یک سوم سهم تا قیمت کل آن را به تعاونی بپردازند. )ماده 

یا شرایط عضویت را دارند ولی کتباً   .7 ندارند  به وراثی منتقل شود که شرایط عضویت  یا سهام عضو  اگر سهم 

ارند، سهم یا سهام مزبور تبدیل به دین تعاونی شده و  کنند که تمایلی به عضویت در تعاونی ند اعالم می

  15باید معادل آن سهم را پس از کسر بدهی عضو به تعاونی، ظرف سه ماه به وراث پرداخت شود. )ماده  

 ق.ب.ت.(.

 گردد. احکام فوق در موردی نیز که با حکم قضایی سهم عضوی به دیگری منتقل شود، جاری می

  

 
 قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران.   20و    6آیین نامه اجرایی مواد   3. ماده  13
 .400همکاران، همان، ص. دمرچیلی و   14
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 درس هشتم 

 های شرکتحساب

 ( اضافه شود: 208به این درس، گفتار سوم )در ص 

 های شخص و مختلط گفتار سوم: شرکت

 : شرکت تضامنی و نسبیبند اول

درباره تقسیم  ق.ت.    132در مورد حسابهای شرکت تضامنی و نسبی نیز قانون سکوت نموده است و فقط ماده  
دارد: »اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود  سود شرکت بیان می 

 جبران نشده تودیع هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است«.  

تشریفات خاصی برای تقسیم سود و  )و با مسوولیت محدود(  های تضامنی و نسبی  بنابر این در هیچ یک از شرکت
 های مالی و ... پیش بینی نشده است. تصور

 های مختلط بند دوم: شرکت

مورد حساب ماده  قانون تجارت در  تنها در  و  نداشته  مقرر    154های شرکت مختلط غیر سهامی، حکم چندانی 

که   است  داشته  بیان  اصل  اوالً  ق.ت.  رفتن  بین  از  موجب  که  است  در صورتی ممکن  تنها  سود  تقسیم 

بامسو شریک  نشود. سرمایه  شرکت  در  محدود  سرمایه    ثانیاً  ولیت  اصل  به  شده  وارد  زیان  که  زمانی  تا 

در صورتی که بر خالف این حکم سودی تقسیم شود، شریک    ثالثاًجبران نشود، تقسیم سود ممنوع است.  

با مسوولیت محدودی که آن را دریافت کرده تا معادل وجه دریافتی مسوولیت شخصی نسبت به تعهدات 

خو به صورتشرکت  اعتماد  با  و  داشته  نیت  سود، حسن  دریافت  در  که  این  مگر  داشت.  مالی  اهد  های 

 تنظیم شده توسط مدیران سودی دریافت کند.  

در خصوص شرکت مختلط سهامی حکم فوق بیان نشده است. اما روشن است که در این شرکت نیز تا زمانی که  

 م سود وجود ندارد.  زیانی به اصل سرمایه وارد شده باشد، امکان تقسی

روز قبل از برگزاری مجمع عمومی »بیالن« و    15از طرفی در شرکت مختلط سهامی، مدیر یا مدیران موظفند تا  

»صورت دارایی« شرکت را در اختیار سهامداران قرار دهند. هیأت نظار نیز باید ظرف همین مدت گزارشی  

ب خود  موافقت  یا  مخالفت  و  دارایی  صورت  صحت  به  به  راجع  را  شرکت  مدیر  سود  تقسیم  پیشنهاد  ا 

 ق.ت.(.  170و  168سهامداران ارائه دهند. )مواد  

  



   جامع حقوق تجارت درسنامهتاب کالحاقات چاپ دوم و سوم 

23 
 

 درس نهم:

 تغییرات در سرمایه شرکت 
 )افزایش سرمایه و کاهش سرمایه( 

برای سهامداران  نکته مهم:  :  209ص   .1 افزایش مبلغی اسمی سهام ممکن است  از طریق  افزایش سرمایه 
این صورت برای تصویب افزایش سرمایه باید همه صاحبان سهم موافق باشند. )ماده  ایجاد تعهد نماید. در  

-روشن است در مواردی که افزایش سرمایه موجب ایجاد تعهد برای سهامدار نمی  ل.ا.ق.ت.(.   159و    94
العاده  گیری در مجمع عمومی فوقشود، نیازی به موافقت همه سهامداران نیست و با همان نصاب تصمیم 

شود؛ هرچند این افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهم باشد. مانند موردی  گیری مییمتصم
 که افزایش مبلغ اسمی سهم از محل اندوخته اختیاری یا سود انباشته شرکت باشد.

 به شرح زیر تغییر یافت:  214و    213بند سوم از گفتار اول )تشریفات سرمایه( در ص  .1

 یفات افزایش سرمایه تشرشرایط و بند سوم: 

تصویب افزایش سرمایه در صالحیت  ال(( تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تفویض اجرا به هیأت مدیره:  
فوق  نیز نمیمجمع عمومی  اساسنامه شرکت  و  به هیأت  العاده است  افزایش  اختیار  اعطای  تواند متضمن 
 ل.ا.ق.ت.( 164مدیره باشد. )ماده  

پی به  در مجمع  گیری  بازرسان صورت می تصمیم  قرائت گزارش  از  و پس  مدیره  )ماده  شنهاد هیأت    161گیرد. 
تواند به هیأت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که  العاده می مجمع عمومی فوق همچنین    ل.ا.ق.ت.(.

از   افزایش دهد )ماده    5نباید  تا میزان مبلغ معینی  باشد، سرمایه شرکت را  ل.ا.ق.ت.(    162سال بیشتر 

شرایط مربوط به فروش سهام جدید و روش پرداخت مبلغ سهام    (2زمان دقیق و    (1تواند  ین می همچن

 ل.ا.ق.ت.(. 161جدید را به هیأت مدیره تفویض نماید. )ماده 

ل.ا.ق.ت. مقرر شده است که پس از اتخاذ تصمیم راجع    170و    169در مواد  ب( اطالع رسانی به سهامداران:  
 باید مراتب در روزنامه کثیر االنتشار شرکت آگهی شود.  یق انتشار سهام جدید افزایش سرمایه از طربه 

الزام به نشر آگهی وجود دارد؟ چون در افزایش    افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید چرا فقط در    سوال:
تصمیم  اسمی  مبلغ  طریق  از  می سرمایه  انجام  آرا  اتفاق  با  و گیری  سود  محل  از  شرکت  خود  یا    شود 

 پردازد. اندوخته، مبلغ را می 

قابل    نکته: افزایش سرمایه  اساساً  آگهی  نشر  بدون  است، چرا که  نگرفته  نظر  آگهی در  نشر  برای  مهلتی  قانون 
 انجام نیست.

ل.ا.ق.ت. اگر بخشی از    165مطابق ماده    پ( لزوم تأدیه تمام سرمایه قبلی شرکت قبل از افزایش سرمایه. 
با  شده  تعهد  شرکت  سرمایه  سرمایه  افزایش  نشود،  پرداخت  کامل  طور  به  سرمایه  آن  که  زمانی  تا  شد، 

 ممکن نیست.
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افزایش سرمایه:  (  ت به روش پرداخت مبلغ  افزایش سرمایه  های مختلفی ممکن  در قسمت پیش دیدیم که 
از روش  بسیاری  در  است. در  نیست ولی  پرداخت مبلغ خاصی  به  نیاز  افزایش سرمایه  از تصویب  ها پس 

روش افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلغ به نقد، باید پس از تصویب افزایش سرمایه، مبلغ سرمایه باید 
پرداخته شود. پرداخت مبلغ افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام متفاوت است.  

می پرداخت  شرکت  فعلی  سهامداران  توسط  مبلغ  خاص،  سهامی  شرکت  سهامدار  در  یا  با شود  جدیدی 
می را  مبلغ  قبلی  سهامداران  طریق  توافق  از  سرمایه  افزایش  مبلغ  عام،  سهامی  شرکت  در  ولی  پردازد؛ 

 گردد. نویسی تأمین میپذیره

توان مصوب کرد که  در شرکت سهامی خاص می  ( پرداخت مبلغ افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص:1
نویس  ورت غیرنقد تأدیه گردد. در صورتی که آورده پذیرهمبلغ افزایش سرمایه نقداً پرداخته شود یا به ص

باید   باشد،  قیمت گذاری شود و    اوالًغیرنقد  توسط کارشناس رسمی دادگستری  تمام آورده    ثانیاًآورده 
 فوراً تحویل گردد. 

بردن    طریق باال  موردی که افزایش سرمایه از  درچه در شرکت سهامی خاص و چه شرکت سهامی عام،    نکته:
موجود مب سهام  اسمی  می  لغ  باید   گیرد صورت  سرمایه  افزایش  شود  نقداً  کلیه  )ماده  پرداخت   .188  

 ل.ا.ق.ت.(.

عرضه کردن    قبل از  های سهامی عام باید شرکت:  شرکت سهامی عامدر  ( پرداخت مبلغ افزایش سرمایه  2

جدید  ابتدا  سهام  عمومی  نویسی  پذیره  پذیره  برای  اعالمیه  جدید طرح  سهام  ثبت    را  نویسی  مرجع  به 

و  هاشرکت کنند.  رسید   تسلیم  ماده    173)ماده    دریافت  در  نویسی  پذیره  اعالمیه  مفاد طرح  ل.ا.ق.ت.(. 

 ل.ا.ق.ت. بیان شده است.  174

مقررات    با  هاتطبیق مندرجات آن  و  15وصول طرح اعالمیه پذیره نویسی و ضمائم آن   پس از  هامرجع ثبت شرکت

بهادار،  قانونی   اوراق  بورس  سازمان  از طرف  موافقت  دریافت  انتشارو  سهام    اجازه  نویسی  پذیره  اعالمیه 

 ق.ب.ا.ب.(.  25ل.ا.ق.ت. و ماده  176)ماده   نمود. خواهد  صادر را جدید 

  گردد ن نشر میهای شرکت در آاری که آگهیروزنامه کثیراالنتش  عالوه بر   باید   اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید 

عمل می آید  ه  آن ب   نزد   سهام در   بانکی که تعهد   در   نیز  و  آگهی شود  دیگر  روزنامه کثیراالنتشار  دو   در  اقالً

 ل.ا.ق.ت.(.  177)ماده  داده شود. عالقمندان قرار معرض دید  در

به    باشد   ماه کمتر   دو   از  نباید   اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و  خریداران ظرف مهلتی که در

دریافت    رسید   دیه و أت  پرداخته شود  که باید   مبلغی را   را امضاءکرده و   16سهام  ورقه تعهد   بانک مراجعه و

 ل.ا.ق.ت.(. 178کرد. )ماده   خواهند 

 
حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید ضمیمه   آخرین ترازنامه و  -  175ماده  .   15

ثبت شرکت مرجع  به  نویسی سهام جدید  پذیره  اعالمیه  موقع طرح  آن  تا  که شرکت  در صورتی  و  گردد  تسلیم  ها 

 باشد این نکته باید در طرح اعالمیه پذیره نویسی قید شود.ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده  
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ماده    نکته: نویسی    ق.ب.ا.ب.  23مطابق  پذیره  شرکتمهلت  خصوص  یا  در  بورس  در  که  عامی  سهامی  های 

تواند در صورت تقاضای  و سازمان بورس می   انجام شودروز    30باید ظرف  بازارهای خارج از بورس هستند،  

 روز دیگر تمدید کند.  30ین و احراز ادله موجه، مهلت پذیره نویسی را مؤسس

از به تعهد یک  تا   هیوت مدیره حداکثر  پذیره نویسی،   گذشتن مهلت  پس  نویسان رسیدگی کرده و ماه    ات پذیره 

هر   تعداد از   سهام  و   یک  تعیین  را  و  تعهدکنندگان  را  اعالم  و   مراتب  ثبت  ثبت    جهت  مرجع  به  آگهی 

 . اطالع خواهد داد هاشرکت

هیوت   میزان افزایش سرمایه باشد  سهام خریداری شده بیش از نویسی مقداررسیدگی به اوراق پذیره هرگاه پس از

  وجه سهام اضافه خریداری شده را   استرداد   دستور  خریدار  ضمن تعیین تعداد سهام هر   مدیره مکلف است

 ل.ا.ق.ت.(.  181. )ماده  به بانک مربوط بدهد 

  

 
به عمل    -  179ماده  .   16 باشد  زیر  نکات  باید شامل  که  تعهد خرید سهم  به موجب ورقه  نویسی سهام جدید  پذیره 

 خواهد آمد: 

 نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.   -1

 سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.   -2

 مبلغ افزایش سرمایه.   -  3

 نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره  -  4

 شود و مبلغ اسمی آن. تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می  –  5

 شود. نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می  -  6

 نویس.هویت و نشانی کامل پذیره  -  7
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 بخش سوم: اسناد تجاری

 

در خصوص مهلت ظهرنویسی، قانون تجارت محدودیتی قائل نشده و    مهلت ظهرنویسی::  283ص   .1

به همین جهت تا پیش از پرداخت وجه برات، ظهرنویسی تجاری برات ممکن است. به عبارت دیگر  

  17 توان برات را ظهرنویسی نمود.پس از سررسید برات و حتی پس از اعتراض عدم تأدیه نیز می

*** 

 : 290ص  .2

 ها تفکیک نمود:  خصوص مهلت ارائه برات جهت پرداخت باید بین دو دسته از براتدر 

نسبت به بروات به رؤیت یها بهه ق.ت.:    277و    274در مورد برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت: مطابق مواد    ال((
رشهده باشهد یها در که برات در ایران صادتادیه شود، اعم از این در ایران( وجه آن باید 1وعده از رؤیت که 

 یفاپرداخهت ( در ایران صادر شده و در خارج از ایران باید تأدیه شود، دارنده برات مکلف است 2خارجه و  

 .مطالبه نماید  یکسال از تاریخ }صدور{ براتدر ظرف  قبولی آن را

-برات دهندهها و همچنین به  حق رجوع به ظهرنویس  در صورت عمل نکردن دارنده به حکم فوق،  ضمانت اجرا:

 ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. 

تواننهد مهلهت بیشهتر یها ق.ت. صادر کننده یا ظهرنویس می  276و    275باید توجه داشت که مطابق مواد  نکته:  
تر یها کمتهری بهرای مطالبهه کمتری در این خصوص معین نمایند. در صورتی که صادرکننده مهلت بیش

ها حق رجوع به ظهرنویسیا پرداخت معین کند، باید در همان مهلت تقاضا انجام شود وگرنه دارنده قبولی  
 275ای که وجه برات را به محال علیه رسهانیده اسهت نخواههد داشهت. )مهاده و همچنین به برات دهنده

حق رجهوع بهه  ق.ت.( و در صورتی که یکی از ظهرنویسان مهلتی تعیین کرده و دارنده از آن تخطی کند،
 ق.ت.( 276آن ظهرنویس را نخواهد داشت ولی حق او نسبت به سایرین محفوظ است. )ماده 

 ق.ت.   279در مورد برات دارای سررسید )وعده( یا به وعده از تاریخ از صدور: مطابق ماده  ب(

*** 

 
ظهرنویسی بعد از سررسید واجد همان آثار کنوانسیون ژنو صراحتاً مقرره متفاوتی مقرر کرده است: »  20. البته ماده   17

تنها  آن  انجام  مهلت  اتمام  از  یا پس  تأدیه  اعتراض عدم  از  بعد  ظهرنویسی  معذلک  است.  موعد  از  قبل  ظهرنویسی 

 .اعتبار یک انتقال طلب ساده را دارد

صورت عدم اثبات خالف، ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی قبل از پایان مهلت انجام اعتراض عدم تأدیه در  

 «.شودمحسوب می
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 ه گردد:ضافبه شرح زیر ان شده میتضمقررات چک  316س از ص پ .3

 24مطهابق مهاده  شفده:  مقررات حاکم بر صدور، ظهرنویسی، پرداخت و ابطال چفک تضفمین  -2نکته  
شده حهاکم مقررات زیر بر چک تضمینمجلس شورای اسالمی  29/1/1400الحاقی قانون صدور چک مصوب 

 18  است:

 از صرفاً مشتری، به هابانک توسط  شده تضمین هایچک تحویل و صدور  :چک تضمین شده   صدور (1

 برگه )فرم( درخواست تکمیل مستلزم و پذیرچک )صیاد( امکان دسته الکترونیکی یکپارچه  صدور سامانه طریق

 روی گیرنده حساب شماره و هویتی مشخصات درج بانکی، متصدی حضور شعبه بانک در در متقاضی توسط 

 علت ثبت نیز و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط  اعالمی دستورالعمل بر اساس  شده تضمین چک

 اختصاص یکتا شناسه چک برگه هر به مذکور باشد. سامانهمی صیاد سامانه مذکور در چک صدور درخواست

 گیرنده )ذینفع( فراهم  برای را شده تضمین چک اطالعات استعالم امکان است موظف مرکزی  بانک و  دهد می

 .نماید 

 وجه در صرفاً بانک توسط شده  تضمین چک مبلغ پرداخت شده:ممنوعیت ظهرنویسی چک تضمین (2

)ذینفع( که حساب شماره  به و امکان گردیده درج شده تضمین چک روی وی  مشخصات گیرنده  پذیر   است، 

 . است اعتبار فاقد  تضمین شده چک انتقال برای ظهرنویسی و باشد می

 وی قانونی نماینده یا وکیل یا متقاضی درخواست به تضمین شده چک ابطال  شده:ابطال چک تضمین (3

 یک تا گیرنده )ذینفع( تنها ظهرنویسی به نیاز بدون متقاضی، حساب به چک وجه واریز جهت چک اصل ارائه با

 . است امکانپذیر کننده صادر بانک توسط  آن صدور از پس ماه

 آن صدور از پس ماه یک تا  تنها چک  اصل ارائه گیرنده )ذینفع( با  به شده تضمین چک پرداخت همچنین

 هایفرم تکمیل به منوط بند  این مقرر در مهلت  از پس  چک ابطال  یا پرداخت.  است پذیرامکان بانک توسط 

 پولشویی با مبارزه واحد  به  بانک شعبه گزارش  )ذینفع( وگیرنده   یا متقاضی توسط  پولشویی با مبارزه به مربوط

 .باشد می کننده صادر بانک

تضمین (4 چک  شدن    گیرنده  و متقاضی هرگاه شده، تضمین چک مفقودی  صورت در  شده:مفقود 

 تضمین چک مفقودی اعالم)فرم(  برگه  امضای و تکمیل به نسبت و مراجعه کننده صادر بانک به دو هر)ذینفع( 

 کنند، درخواست بانک از را آن المثناینسخه   و نموده اقدام شده مفقود چک  به نسبت ادعا عدم تعهدنامه و شده

 هویتی  مشخصات صحت استعالم  به نسبت)ذینفع(    گیرنده و متقاضی هویت احراز بر عالوه است مکلف بانک

 مفقود چک ابطال از پس و نماید  اقدام  بانکی الکترونیکی سنجی  هویت  نظام سامانه  از )ذینفع(    گیرنده و  متقاضی

 .کند  اقدام صیاد سامانه در مندرج اطالعات با مطابق المثنی چک صدور به نسبت شده،

 
 شده ساکت بود.. پیش از این قانون صدور چک و سایر قوانین نسبت به احکام چک تضمین 18
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  مجعول، شده تضمین چک از استفاده یا شده تضمین چک جعل در صورت شده:جعل چک تضمین (5

 تضمین چک گرفتن از سال شش تا دو مدت به دادگاه حکم به مقرر، قانونی هایمجازات بر عالوه مرتکب

 شود. می محروم شده

*** 

اگر چک از حساب مشترک صادر شده باشد و برگشت بخورد، سوء اثر نسبت به همه    -2نکته  :  322ص   .4

 .شودصاحبان حساب اعمال می

*** 

فه شدن درس سیزدهم  چاپ اول، اضاه بعد نسبت به  چاپ دوم بالحاقات  کی از  ی .5

 به بخش سوم کتاب است.

 درس سیزدهم 

 19قبض انبار عمومی 
 *** 

 قانون مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مطالعه 

دارند. با توجه به این که حجم و ارزش کاالهایی گیر در تجارت داخلی و بین الملل انبارهای عمومی اهمیتی چشم

شود، بسیار باال است و از آنجا که تجار در بسیاری از مهوارد کهاال را در که در انبارها تخلیه و نگهداری می

کنند و در بسیاری از اوقات تاجری کهاال را شود با یکدیگر مبادله میهمان هنگام که در انبار نگهداری می

گیرد، نقش خهود کند ولی به خاطر فروش به دیگری، خریدار آن را از انبار تحویل میداری میدر انبار نگه

کند، اهمیت اساسی دارد. به عنوان مثال »قهبض انبهار« یها »قهبض انبار و اسنادی که برای تجار صادر می

 انبار عمومی« یکی از اسناد تجاری پر اهمیت در تجارت است. 

)ق.ت.ا.ع.( منبع قانونی اصلی در خصوص  6/6/134020ه تأسیس انبارهای عمومی مصوب در ایران، قانون مربوط ب

انبارهای عمومی و اسناد تجاری صادره توسط انبارهای عمومی است. در این گفتار پس از معرفهی مفههوم 

 انبار، به تشریح اسناد صادره توسط انبارها و خصوصاً قبض انبار عمومی خواهیم پرداخت.

 
 . مطالعه این درس برای داوطلبان آزمون وکالت ضرورت ندارد. 19
ن مصوبه بیان « است ولی در مواد همیتصویبنامه قانونی مربوط به تاسیس انبارهای عمومی. نام دقیق این مصوبه » 20

 کنیم. دارد: »با رعایت مقررات این قانون ...« بنابر این ما نیز از عنوان »قانون« برای این مصوبه استفاده میمی
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 : انبار عمومی اول گفتار

 تعریف انبار عمومی   بند اول:

منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه ه  ست بازرگانی که با  ایانبار عمومی مؤسسهق.ت.ا.ع. »  1به موجب ماده  

صهورت شهرکت ه  به  ...و محصوالت صنعتی و فالحتی و کاالهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانهان  

 «.ثبت رسیده باشد ه سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران ب

کاال است هر چنهد اعمهال دیگهری نیهز   آید که اوالً انبارداری به معنای قبول امانت و نگهداریاز این حکم بر می

مانند صدور رسید کاال و قبض انبار نیز از وظایف انبارهای عمومی است. ثانیاً انبار عمهومی بایهد در قالهب 

 شرکت سهامی )اعم از خاص یا عام( تشکیل شود. 

 شرایط تأسیس انبار عمومی  بند دوم:

کند. بنابر این شرایط تأسیس شرکت سهامی فعالیت میکه بیان شد انبار عمومی در قالب شرکت سهامی همچنان

حداقل سهرمایه انبارههای عمهومی کهه در تههران ق.ت.ا.ع. » 3کند. عالوه بر این مطابق ماده را رعایت می

تاسیس میشود یکصد میلیون ریال و در شهرستانها مشروط بر اینکه در تهران شعبه نداشته بانشد پنجهاه 

ملهی   نگام ثبت الاقل پنجاه درصد سرمایه بایستی نقدا پرداخت و عینا در بانهکباشد و همیلیون ریال می

  .ایران تودیع شده و قبض آن ضمیمه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود

همچنین انبارهای عمومی مکلفند در موقع تاسیس سپرده نقدی یا ضمانت بانکی برابر پن  درصد سهرمایه ثبتهی 

 «.زی بسپارند بانک مرکه خود ب

 مسوولیت انبار نسبت به کاالهای سپرده شده  بند سوم:

همهین قهانون در  4ق.ت.ا.ع. از عبارت »قبول امانت« از طرف انبهار اسهتفاده نمهوده اسهت ولهی مهاده   1در ماده  

انبارهای عمهومی مسهوول حفه  و نگههداری کاالههای سهپرده و   دارد: »خصوص مسوولیت انبار بیان می

کهه صهورتی در .باشهند آن تا میزان ارزش اظهار شهده کهاال در موقهع تودیهع مهیه وارده ب  جبران خسارت

 ؛باشد نسبت ارزش اظهار شده میه  وارد شده باشد مسؤلیت انبار در حدود خسارت وارده و بئاً  خسارت جزا

قاهره )فورس  بندی و قوهلیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسوول خسارات ناشی از خود کاال و نقص بسته

 «.باشد ماژور( نمی

مطابق این مصوبه، مسوولیت انبار نسبت به کاالی سپرده شده، شهباهت بسهیاری بهه مسهوولیت متصهدی حمهل 

مورد انبارهای عمومی، اصهل بهر مسهوولیت   ق.ت.(. در  386نسبت به کاالی مورد حمل دارد. )ر.ک. ماده  

که یکی از این سهه مهورد داشتن انبار نسبت به خسارات وارده بر کاالی سپرده شده در انبار است مگر این

( ناشی از قوه قهاهره 3( به دلیل نقص بسته بندی و یا  2( خسارت ناشی از خود کاال بوده یا  1اثبات شود:  

 بوده است.

ر نسبت به خسارت وارده بر کاال از جهات زیر با مسوولیت متصدی حمهل متفهاوت اسهت: اوالً البته مسوولیت انبا

« است و ارتباطی بهه ارزش واقعهی ارزش اظهار شده کاال در موقع تودیعمسوولیت انبار حداکثر تا میزان »

انبهار اسهت در   کاال ندارد. ثانیاً چنانچه خسارت ناشی از نقص بسته بندی باشد، از موجبات رفع مسوولیت
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-بندی از موجبات رفع مسوولیت متصدی حمل مهیحالی که در خصوص متصدی فقط نقص پنهان بسته

باشد. ثالثاً در خصوص کاالی در حال حمل، چنانچه تلف ناشی از تعلیمات اشتباه ارسال کننده یا مرسهل 

 موجبات رفع مسوولیت نیست.الیه باشد، متصدی حمل مسوولیتی ندارد ولی در انبار، تعلیمات اشتباه از 

 تکالیف انبار عمومی بند چهارم:

کاال:  ال( نمودن  بیمه  ماده  (  ب» ق.ت.ا.ع.  5مطابق  را  انبار  به  شده  سپرده  کاالهای  مکلفند  عمومی  ه  انبارهای 

کاال نمایند ه  ب،  حساب صاحب  بیمه  بر ضد خطراتی  ایران  در  نامه عمومی  بیمه  انبار موجب  این  بنابر   .»

 موظف به بیمه نمودن کاال است ولی هزینه بیمه باید توسط صاحب کاال پرداخت شود.  

در صورتی که انبار اقدام به بیمه نمودن کاال نمود و پس از آن کاال تلف شد، انبار نسبت به هزینه انبارداری   نکته:

 ق.ت.ا.ع.(.  5ده گر حق تقدم دارد )تبصره مانسبت به خسارات پرداختی بیمه

شوند، الزم است مطابق  از آنجا که انبارهای عمومی، در قالب شرکت سهامی تشکیل می  :ذخیره احتیاطی  ب(

، هر سال معادل یک بیستم سود خالص سالیانه را اندوخته قانونی نمایند ولی با توجه  ل.ا.ق.ت.  140ماده  

از سود ویژه سالیانه    %25عالوه بر اندوخته فوق،  ق.ت.ا.ع. باید    13به حساسیت فعالیت آنها، مطابق ماده  

ب  را  نمایند ه  خود  این ؛  حساب ذخیره مخصوص منظور  پرداخت شده  تا  اندوخته مزبور معادل سرمایه  که 

. به عبارت دیگر و جمعاً انبارهای عمومی  انبار شود و بعد از آن ادامه تشکیل ذخیره مزبور اختیاری است

خالص خود را اجباراً اندوخته نمایند تا به میزان سرمایه ثبت شده انبار برسد  از سود    % 30باید هر سال  

 سرمایه شرکت(. %10های سهامی: هر سال یک بیستم سود خالص تا سقف )سایر شرکت

موافقت هیوت نظارت بر انبارهای عمومی خواهد    پرداخت از اندوخته مزبور برای جبران ضرر و زیان انبار با   نکته:

 ق.ت.ا.ع.(. 13ت اخیر ماده )قسم بود

انبار عمومی مکلف است هنگام تحویل گرفتن کاال، دو  :  وثیقه انبارهای عمومی  گو بر   قبض رسید ( صدور  پ

( قبض رسید کاال که نشان دهنده مالکیت صاحب کاال بر آن کاال است  1سند به صاحب کاال تحویل دهد:  

( برگ وثیقه انبار عمومی که دارنده با  2شود. و  اگذار میو با ظهرنویسی آن، مالکیت کاال به منتقل الیه، و

 تواند کاالی موجود در انبار را در رهن دیگری قرار دهد.  ظهرنویسی آن می 

 دوم: قبض انبار عمومی   گفتار

 معرفی   بند اول:

( قبض  1کند:  پیش از این بیان شد که انبار عمومی برای کسی که کاال را به انبار سپرده است دو سند صادر می 

( برگ وثیقه انبار عمومی. کارکرد قبض رسید این است که مالکیت مالک کاال را گواهی میکند  2رسید و  

شود، سندی است که به دارنده آن اجازه  ولی برگ وثیقه انبار عمومی که به نام قبض انبار هم شناخته می

 در رهن و وثیقه طلبکار قرار دهد.  دهد در قبال بدهی خود به دیگری، کاالی موجود در انبار رامی
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وثیقه انبارهای عمومی را    گقبض رسید و بر   فایده عملی و کاربرد این دو سند در دنیای تجارت این است که »

 .  م یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمودأتوان تومی

نفع او شده قرار خواهد  ه  ب  آن در گرو شخصی که ظهرنویسی ه کاالی مربوطه ب ،وثیقه گدر صورت ظهر نویسی بر 

رسید .  گرفت قبض  ظهرنویسی  صورت  کاال  ، در  شد   مالکیت  خواهد  منتقل  گیرنده  انتقال  )ماده  .به   »6  

 ق.ت.ا.ع.(. 

به   تعهد  شخصی  آن  موجب  به  که  است  سندی  یعنی  است.  سفته  به  شبیه  عمومی  انبار  قبض  ترتیب  این  به 

تفاوت که پشتوانه سفته، اعتبار شخص صادر کننده است ولی  نماید، با این  پرداخت وجهی به دیگری می

اعتبار قبض آن، کاالی موجود در انبار. بنابر این از جهت اعتبار، اعتبار قبض انبا ر مراتب بیش از سفته  

 است. 

شایسته ذکر است که دارنده ای که به موجب ظهرنویسی، قبض انیار را به دست آورده، حق ظهرنویسی مجدد آن  

 یز دارد. را ن

آیا ظهرنویسی قبض انبار باید در دفتر انبار نیز ثبت شود؟ خیر، ثبت  ثبت انتقال و ظهرنویسی سند:    -1نکته  

انتقال و ظهرنویسی اسناد فوق در دفاتر انبار الزامی نیست. با این حال ثبت آن مزایایی دارد که در ادامه  

 بیان خواهد شد.

امکان  به  توجه  با  که  داشت  توجه  »  باید  سند،  دو  این  جداگانه  بظهرنویسی  مورد  هیچ  کاالدر  مالکیت  ه  انتقال 

نفع او ظهر نویسی شده لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کاالدر هر  ه  حقوق کسی که برگ وثیقه ب 

 ق.ت.ا.ع.(.  6«. )تبصره ماده حال محفوظ خواهد بود 

به صورت    -2نکته   فوق  دو سند  این که  به  توجه  ماده  با  از سویی مطابق  و  است  قابل ظهرنویسی    6جداگانه 

رود، دارنده  ق.ت.ا.ع. با ظهرنویسی جداگانه رسید انبار، حقوق دارنده قبض انبار یا برگ وثیقه از بین نمی

 تواند حقوق خود را با وجود ظهرنویسی جداگانه قبض انبار وصول نماید؟رسید انبار چگونه می

-)مالک کاال( می  دارنده قبض رسید أله فوق چنین راه حل و حکمی بیان نموده است: »ق.ت.ا.ع. برای مس  9ماده  

وام   سررسید  انقضای  از  قبل  را  وثیقه  برگ  ظهر  در  مذکور  مبلغ  تمام  تعهد(  تواند  انبار  )یا  صندوق  در 

 «.  عمومی تودیع و کاالی خود را مسترد دارد

 حقوق دارنده قبض انبار بند دوم:

ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل  ق.ت.ا.ع. »  8مطابق ماده  نی ظهرنویسان قبض انبار:  ( مسئولیت تضامال(

کافی   وثیقه  دارند  طلب  پرداخت  برای  کاال  فروش  ماحصل  هرگاه  و  دارند  تضامنی  مسوولیت  آن  دارنده 

 «. دارنده برگ وثیقه میتوانند نسبت به بقیه طلب خود بهر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند  ،نباشد 
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روشن است که اصلی ترین حق دارنده اسناد فوق، امکان دریافت کاالی  ( حق وصول کاالی موضوع سند:  ب

موضوع رسید یا قبض انبار است. باید توجه داشت که دریافت کاالی موضوع رسید یا قبض انبار مستلزم  

 ثبت ظهرنویسی در دفاتر انبار نیست.

انبار ( اجرای ثبت:  پ از اوصاف خاص قبض  از اجرای ثبت  این است که دارنده آن می   یکی  تواند وصول آن را 

ق.ت.ا.ع. در    10تقاضا نماید. به عبارت دیگر قبض انبار )همچون چک(، سند عادی الزم االجرا است. ماده  

 دارد: خصوص صدوراجراییه ثبتی برای قبض انبار بیان می

انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود  تواند ده روز پس از  می)قبض انبار(  دارنده برگ وثیقه »

  از ثبت محل اجرای اسناد الزم االجراء از طریق انبار عمومی  ه  را بر طبق مقررات مربوط ب  اجرای مفاد آن

این در  و  نماید  ب  ، مورد  درخواست  مکلف  ثبت  به  ادارات  مربوط  مقررات  االجراء  ه  اجرای  الزم  اسناد 

 21.«هستند 

 قبض انبار )یا همان برگ وثیقه انبار( سند الزم االجرا است و رسید انبار چنین مزیتی ندارد. فقط  :1 نکته

رسید تقاضای  ثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سرچنانچه دارنده برگ و ق.ت.ا.ع.  10ماده   2مطابق تیصره  :2 نکته

 ساقط خواهد شد.  قبض انباراجرا ننماید حق مراجعه او به ظهرنویسان قبلی نسبت به بقیه طلب موضوع 

 ق.ت.ا.ع.(.  10ماده   3)تبصره 

  

 
ماده   21 مفاد اسناد رسمی: »  179.  نامه اجرای  انبارهای ه برگ وثیاجرائآیین  ماده    یعموم   ی قه  نامه بیتصو  10مطابق 

تار  یاصالح  یعموم ی  انبارها وث  یاوراق اجرائ  یرو  2/10/1340خ  یدر  م یاسناد  از ثبت محل صادر  گردد و ضمائم یقه 

 « .خواهد بود  یعموم   یتابع مقررات راجع به انبارها  یات اجرائیز عملیو ن  یدرخواست نامه اجرائ
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 بخش چهارم ورشکستگی 

های زیهر مجموعهه هلدینگی است که شرکتشرکت چند ملیتی، گاهی  ج( شرکت چند ملیتی:  :  354ص   .1
ها آن در کشورهای مختلف تأسیس شده و فعال است. روشن است که ورشکستگی هر یهک از زیهر مجموعهه

های فرعی نیست. گهاهی شهرکت چنهد ملیتهی بهه شهرکتی مستلزم ورشکستگی شرکت مادر یا سایر شرکت
-در این موارد آیا دادگاه محل وقوع شعبه مهی  شود که در کشورهای مختلف شعبه و فعالیت دارد.اطالق می

 تواند به ورشکستگی شرکت رسیدگی کند؟ 

در این خصوص دو نظریه کلهی مطهرح اسهت؛ در برخهی کشهورها اصهل جههانی بهودن ورشکسهتگی یها وحهدت 

ورشکستگی پذیرفته شده است. مطابق این نظریه فقط دادگاه محل اقامت ورشکسهته حهق رسهیدگی بهه 

گی دارد. در مقابل در بسیاری از کشورها از جمله ابران نظریه سهرزمینی بهودن یها تعهدد دعوای ورشکست

ورشکستگی پذیرفته شده است. مطابق اصل سرزمینی بهودن رسهیدگی بهه دعهوای ورشکسهتگی، در ههر 

تواند حکهم ورشکسهتگی وی را صهادر کهرده و کشوری که تاجر دارای اموال و یا طلبکار است، دادگاه می

 22او را تصفیه کند.اموال 

** * 

در صورتی که دادگاه در حال رسیدگی به دعوای ورشکستگی بانک باشد، ح( ورشکستگی بانک: : 355ص   .2

بانهک مرکهزی از تهاریخ وصهول باید قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم، نظر بانک مرکزی ایران را اسهتعالم نمایهد. 

م کند. دادگاه با توجه به نظر بانهک مرکهزی استعالم دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعال

بنهابر ایهن هنگهام رسهیدگی بهه دعهوای  کهرد. ایران و دالئل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواههد 

ورشکستگی بانک، دادگاه مکلف به استعالم از بانک مرکزی است ولی مکلف به تبعیت از نظر بانک مرکزی در 

 خصوص ورشکستگی بانک نیست.

در تمام موارد انحالل و ورشکستگی بانکها تصهفیه امهور آنهها انجهام خواههد گرفهت و تصهفیه امهور بانهک   :نکته

قانون  41باشد. )ماده بانک مرکزی ایران می ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی و با نظارت نماینده

 پولی و بانکی کشور(

*** 

بیمه:    :355ص   .3 شرکت  ورشکستگی  صورتیخ(  در    که  در  ورشکستگیدادگاه  به  رسیدگی  یک    حال 

  مرکزی بیمه نماید.  استعالم  را  ایران   بیمه مرکزی  نظر  تصمیم،   هرگونه  اتخاذ  از  قبل   باید   بیمه باشد،  مؤسسه

  توجه  با دادگاه. دارد اعالم دادگاه   به کتباً را خود  نظریه روز  15 ظرف باید  دادگاه   استعالم وصول تاریخ از ایران

قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه    51)ماده    . کرد  خواهد   اتخاذ   مقتضی  تصمیم  ایران  مرکزی بیمه یهنظر  به

 گری(.  

 
 . 11. اسکینی، حقوق ورشکستگی، ص  22
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ورشکستگی،  نکته: حکم  صدور  از    در   آید.می   عمل   به   تجارت  قانون   طبق  ورشکسته بیمه مؤسسه  تصفیه  پس 

است،  تأسیس   جاآن  در   تصفیه  اداره   که   شهرستانی  هایدادگاه   حوزه    با   تصفیه  اداره   گردیده 

نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی    در  -2و    ددا  خواهد   انجام  را  تصفیه  امر  ایران  مرکزی بیمه معاونت

قانون    53نماید. )ماده  می   تعیین  تصفیه   اداره  مقام  قائم  به عنوان  را  ایران  مرکزی بیمه دادگاه  ،وجود ندارد 

 تأسیس بیمه مرکزی(. 

*** 

ق.ت.    413در صورت فوت یا حجر تاجر متوقف، وراث یا قیّم او باید به مفاد ماده    -2نکته    :358ص   .6

های مربوط به عدم اعالم توقف )ماده  عمل کنند ولی در صورت اعالم نکردن توقف توسط ایشان، مجازات

 شود. ق.ت.( متوجه ایشان نمی 542و    435

*** 

های نعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانهپیش از این دیدیم که مطابق قانون حمایت ص  -4کته  ن  :414ص   .7
ها ورشکسته شود، توسط مدیر یا مدیران منصوب از طرف هیأت حمایت هایی که مالک آنکشور، کارخانه

تواند دهد در موارد مذکور میهیأت حمایت از صنایع اجازه میاین قانون به    7شود. ماده  از صنایع اداره می
با مؤسسه اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای الزم  برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه

شوند هایی که مشمول مقررات اداره موقت میمورد نیاز برای اداره موقت کارخانه  تحصیل اعتباربه منظور  
 نماید. منعقد 

های عادی و جاری از جملهه مطالبهات در این صورت وجوه مذکور به عالوه بهره متعلق به آن، پس از وضع هزینه
اسهت و قبهل از خاتمهه  مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یها غیهر آنکارگران و کارکنان،  

موقع که هیأت مقتضهی بدانهد از عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر  
 منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.

نظر می به  البته  است.  ورشکستگی  دیون ممتاز  بر  مقدم  فوق  بدهی  ترتیب  این  بر به  نیز  بدهی  این  رسد حتی 

 ( 414بدهی دارای وثیقه مقدم نیست. )ص 

 *** 

شود، در صورت تأخیر در ارائه سند طلب،  در مواردی که تصفیه مطابق ق.ت. انجام می  نکته::  396ص   .8

شود و صرفاً حق اعتراض و حق بهره بردن از اموالی که قبالً تقسیم شده را از دست  طلبکار وارد غرما می

عذر موجه    ق.ت.( ولی چنانچه تصفیه مطابق ق.ا.ت.ا.و. انجام شود و اسناد طلب بدون  473دهد )ماده  می

 ق.ا.ت.ا.و.(.  37شود. )ماده ارائه نشده باشد، طلبکار اصالً وارد غرما نمی


