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  : حقوق تجارتقلمرو

ي به طور سنتي دانش حقوق به دو حوزه عمومي وخصوصي تقسيم ندرنظام حقوقي نوشته رومي رژم

 تجارت است حقوق خصوصي در اين نظام متشكل از دو جزءحقوق مدني وحقوق. بندي مي شود

يا عرفي بنا به داليل تاريخي ارزش حقوق به دوجزء عمومي وخصوصي  كاملن لو درنظام حقوقي

با توجه به تقسيم بندي حقوق خصوصي در نظام حقوقي نوشته به دوجزء . تقسيم بندي نشده است

نظام ع و ورود به حقوق تجارت در كشورهايي كه تابحقوق مدني و تجارت يكي از مباحث اصلي در بد

حقوق تجارت جهت جداسازي آن از حقوق  قلمروارائه معياري براي تعيين. حقوقي نوشته هستند

  .مدني است

  .قانون تجارت در حقوق ايران مختلط است

براي تعيين قلمرو حقوق تجارت ) نظريه يا مكتب(در اين كشورها به طور كلي سه معيار  :تبصره

  :از  اين سه معيار عبارتند .مطرح شده است

  معيار شخصي . 1

  معيار مادي يا موضوعي. 2

  ) موضوعي –شخصي ( معيار مختلط. 3

م بر تجارند بنابراين براساس ك براساس معيار شخصي حقوق تجارت متشكل از قواعدي كه حا:تبصره

حاكم براعمال يا اسناد خاص بعنوان اعمال واسناد اين معيار درحقوق تجارت قواعدي كه منحصراً

  .م بر صنف تاجر استك دربرگيرنده مقررات حااشند، پيش بيني نمي شود زيرا صرفاًتجارتي ب
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 متشكل از قواعد حاكم بر اعمال ًبراساس معيار مادي يا موضوعي حقوق تجارت صرفا. 2:تبصره

قراردادها و اسناد تجارتي بنابراين براساس اين معيار در قانون وحقوق تجارت تنها بايداز قواعدي بحث 

  . مي كند برخي اعمال واسناد به عنوان اعمال و اسناد تجارتي حكومت كه برشود 

شخص تاجر  متشكل است برقواعد حاكم بربراساس معيار مختلط حقوق تجارت توأماً. 3 :تبصره

 و موضوعي در نتيجه قواعدي يواعمال واسناد تجارتي در واقع معيار مختلط تركيبي از معيار شخص

دركشورهاي تابع معيار مختلط گسترده تر از كشورهاي . جارت قرار مي گيردكه ذيل عنوان حقوق ت

  .تابع معيار شخص يا معيار موضوعي است

ناي معيار مختلط تدوين شده زيرا دراين بقانون تجارت ايران با توجه به مراتب فوق به م. 4:تبصره

  .ال واسناد تجارتي بر تجار حاكمند وهم قواعد حاكم بر اعمقانون هم قواعدي كه منحصراً

  4درتعيين قلمرو حقوق تجارت قانون ايران براساس كداميك از معيار هاي زير است؟ تبصره  :سوال

 .حقوق ايران مبتني بركداميك از نظريه هاي زير است؟ قلمرو حقوق تجارت مي باشد :سوال

  "تعريف تاجر"

مي  ح تصرينوان قانون تجارتدر قوانيني كه براساس نظريه شخصي يا نظريه مختلط به ع :تبصره

شود يكي از نكات ضروري تعريف تاجر است زيرا ابتدا قانونگذار بايد تاجر را تعريف كند تا معلوم شود 

  .براي صنف تاجر هستند قواعد خاص مقررتابع چه اشخاصي به عنوان تاجر

اين ماده تاجر كسي  تعريف تاجر است مطابق 1بنا به ضرورت فوق در قانون تجارت ايران ماده :تبصره

  .است كه شغل معمولي خود را معامالت تجاري قرار بدهد

 داشتن تابعيت ايراني براي اشتغال به تجارت در ايران وتاجر  اصوالً-1: با توجه به تعريف فوق

قرارداده و به اين  اشخاص غير ايراني كه درايران تجارت را شغل خود. شناخته شدن ضروري نيست

 ٣
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تابع قوانين ايران يعني بايد مطابق قانون ايران دفاتر تجاراز حيث تكاليف قانوني ند  شواعتبار تاجر

  .تنظيم ونگهداري ومطابق قانون ايران در دفتر ثبت تجارتي ثبت نام كنند

ايرانيان در ايران مي تواندتجارت را شغل خود قرار دهند به واسطه اهميت  غيربا وجود اينكه اصوالً

 براي دارندگان برخي اعمال تجارتي را منحصراً ل تجاري قوانين متفرقه اشتغال برخاص برخي مشاغ

  .تابعيت ايراني مجاز قلمداد كرده اند

   : ايرانيان مي توانند شغل خود قراردهنددومورد از اعمال تجارتي ذاتي كه منحصراً

  )كارگزاري بورس اوراق بهادار(داللي وحق العمل كاري معامالت بورس .1نكته

نه است براساس اين ا قانون راجع به دالالن تصدي به هرنوع داللي مستلزم اخذ پرو-1 مطابق ماده

  . از شرايط الزم براي اخذ پروانه داللي داشتن تابعيت ايراني استقانون يكي

يار براساس تعريف فوق در حقوق ايران معيار پذيرفته شده براي تشخيص تاجراز غير تاجر مع:  2نكته 

فعاليت تجار از  قانون تجارت براساس موضوع 1مطابق ماده زيرا  .ي است نه معيار شكليموضوع

درمقابل معيار موضوعي معيار شكلي قراردارد براساس اين معيار . اشخاص غير تجار تفكيك مي شوند

تاجر كسي است كه با رعايت تشريفات قانوني به عنوان تاجرمجوز دريافت از مراجع ذيصالح يا نزد 

راجع صالح به عنوان تاجر نام نويسي مي كند يكي از نتايج اصلي پذيرش معيار موضوعي براي م

  .تشخيص تاجر از غير تاجر زوال وصف تاجراز شخص به اعتبار تغيير شكل است

به عنوان استثناء برقاعده فوق در ارتباط با شركت هاي سهامي عام و خاص وتعاوني درحقوق ايران 

ها شكالً تاجر بدون توجه به شخيص تاجر از غير تاجر پذيرفته شده اين شركتمعيار شكلي براي ت

   .موضوع فعاليت آنها
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 بنابرديدگاه قالب در دكترين حقوقي تاجر كسي است كه 1 با وجود سكوت قانونگذار در ماده .3نكته 

ي را به به حساب خود اعمال تجارتي را شغل خود قراردهد در نتيجه اگر شخص اعمال تجارتي ذات

كسي كه اعمال تجارتي به حساب او انجام مي شود تاجر  (اصيلحساب ديگري شغل خود قراردهد 

در نتيجه مديران و مدير عامل شركت هاي تجارتي به صرف مديريت شركت تاجر )شناخته خواهد شد

  .شناخته نمي شوند همچنين قائم مقام تجارتي چون به حساب ديگري تجارت مي كند تاجر نيست

 مدعي عليه تجارت مي كنند، بايد  با توجه به معيار فوق در فرضي كه ولي يا قيم به حساب:تبصره

وقي در اين فرض ولي يا  دكترين حقحسوب شود باوجود اين مطابق ديدگاهتاجر مجورحمدعي عليه م

  .تاجر نيستند يك عليه هيچقيم يا مدعي 

مضارب در سودوزيان حاصل از تجارت شريك  باتوجه به معيار فوق در عقد مضاربه چون :تبصره 

است وتجارت را به يك اعتبار به حساب خود وبه اعتبار ديگر به حساب مالك انجام مي دهد مضارب 

   .ومالك هردوتاجرند، ولي براساس رويكرد غالب در دكترين حقوقي تنها مضارب تاجر است

 كه معامالت تجارتي را شغل خود  قانون تجارت اشخاصي1براساس تعريف مذكور درماده  :تبصره

 قانون 2 به شرح مقرر در ماده تجاري ذاتيقرارداده اند تاجر هستند، منظور از معامالت تجارتي اعمال 

  .تجارت است

گري چنانچه شخصي به دو شغل اشتغال داشته باشد كه يكي از آنها اعمال تجارتي ذاتي ودي :تبصره

يار تعيين شغل معمول او دربين اين دوشغل ميزان درآمد است ونه  معامري غير از اين اعمال باشد،

  .  مدت زمانيكه شخص براي اشتغال به اعمال صرف مي كندلزوماً

 وجود منع قانون براي اشتغال به تجارت مانع تاجر شناخته 1 با توجه به تعريف فوق وماده :تبصره

ود و با وج از تجارت قلمداد مي شودشدن شخص نيست درنتيجه اگر كسي بنابر ضرورت هاي ممنوع 
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منع قانوني تجارت را به عنوان شغل معمول خود انتخاب نمايد تاجر ومشمول مقررات حاكم برتجار 

  .است

درمقابل ديدگاه مذكور بنابر نظريه غالب چنانچه شخصي كه به حكم قانون ممنوع اشتغال به تجارت 

  . شوداست تجارت را شغل خود قراردهد تاجر محسوب نمي

 كاركنان دولت را از 1. ق141  كاركنان دولت از اشتغال به تجارت ممنوع نشده اند اصل :تبصره

. عضويت در هيئت مديره شركت هاي تجارتي خصوصي ومدير عاملي اين شركت ها منع كرده است

ن آنها  برخي از كاركنان دولت را ممنوع از تجارت دانسته اند كه مهمتريقوانين ومقررات خاص صرفاً

 وسران دفاتر اسناد رسمي از اشتغال د اسناد رسمي دفتر ياران.ق15ماده قضات دادگستري براساس 

دفتر خانه اسناد رسمي خارج از وقتي كه دفترخانه  دفتررممنوع اند درنتيجه چنانچه سبه تجارت 

  . مشغول به فعاليت است تجارت را شغل خود قراردهد

با توجه به اينكه كاركنان دولت جزءدر موارد خاص   نمي شودبراساس ديدگاه دوم تاجر محسوب

ممنوع از اشتغال به تجارت نيستند چنانچه كارمند دولت خارج از وقت اداري به تجارت اشتغال داشته 

  .وميزان در آمد شغل معمول او باشد تاجر شناخته خواهد شد  باشد وتجارت بر پايه معيار

  

  "انواع تاجر"

مهمترين تقسيم بندي رايج در . ار هاي مختلف به گروههايي قابل تقسيم هستند تجار براساس معي

  :اين خصوص 

  تقسيم تجار براساس تابعيت به تاجر داخلي وخارجي  .1

 تقسيم بندي تجار براساس ميزان در آمد ساالنه به تجار كسبه عمده وتجار كسبه جزء .2
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 )شركت هاي تجارتي(جر تقسيم بندي تجار به اشخاص حقيقي تاجر واشخاص حقوقي تا .3

 تقسيم بندي تجار براساس موضوع فعاليت به تاجر واقعي وتاجر حكمي  .4

  سيم بندي تجار به كسبه عمده وجزءتق: 1 تبصره

زارت عدليه جاركاسب عمده بايد در نظام نامه و ق ت معيار تشخيص كسبه جزءاز ت19مطابق ماده 

در حال زير دادگستري به رئيس قوه قضائيه ودادگستري مشخص شود باتوجه به تفيض اختيارات 

  .را رئيس قوه قضائيه تصويب مي نمايد حاضرآيين نامه تشخيص كسبه جزء

 آيين نامه تشخيص 1380ت رئيس قوه قضائيه در سال .ق19 براساس اختيار حاصل از ماده :تبصره

يزان در آمد ساالنه كسبه جزء مرا تصويب كرده است دراين آيين نامه معيار تشخيص  كسبه جزء

  .است

  . مي شوند  طبق اين آيين نامه اشخاص حقيقي زير كسبه جزءشناخته:تبصره

فروش ساالنه آنها از مبلغ ( كسبه پيشه وران توليد كنندگان ونظاير آنها كه ميزان درآمد – 1گروه 

  .)يكصد ميليون ريال تجاوز نكند

ه مبلغ دريافتي آنها درقبال خدمات ارائه شده  دهندگان خدمات در هرزمينه اي ك ارائه– 2گروه

  .ميليون ريال تجاوز نكند50هرسال از 

كاسب ( براي تعيين تكليف در خصوص شمول هريك از گروه بندهاي فوق نسبت به تاجر :تبصره

 تجارتي ذاتي موضوع ماهيت شغل معمول تاجر بايد مدنظر قرارگيرد وبا اين توضيح كه اعمال)جزء

 حيث ماهيت دريك تقسيم بندي به دوگروه كلي اعمال تجارتي ذاتي خدماتي و اعمال ت از.ق2ماده 

ذاتي غير خدماتي قابل تقسيم بندي هستند درصورتيكه شغل معمول تاجر از اعمال تجارتي خدماتي 

 ٧
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باشد مشمول گروه دوم است واگر شغل او ازاعمال تجارتي ذاتي غير خدماتي باشد مشمول گروه اول 

  . يردقرار مي گ

بودن درگروه دوم جاي دارد زيرا تصدي به   متصدي حمل ونقل از حيث تعيين كاسب جزء:مثال

  . از مشاغل تجارتي ذاتي خدماتي استحمل و نقل ماهيتاً

 باتوجه به مراتب فوق كسبه جزء تاجرند با وجود اين از دوجهت زير با تجار كسب عمده :تبصره 

  .تفاوت دارند

ل مقررات ورشكستگي قرار نمي گيرند يعني در صورت توقف در پرداخت  كسبه جزء مشمو–الف 

       واي اعسار پذيرفتهدور نيست در نتيجه از كسبه جزء دعديون حكم ورشكستگي نسبت به آنها قابل ص

  م.د.ا. ق512عسار از هزينه دادرسي يا اعسار در پرداخت محكوم به تبصره ماده امي شود اعم از دعواي 

به اين معني كه ملزم به تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتي . كسبه جزءاز تكاليف تجار معافند تجار –ب 

  )عنصرقانوني تعريف تجارت رابيان نموده: 2ماده (.ونيز ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي نيستند

 ناظر براشخاص حقيقي تاجراست شركتهاي و عمده صرفاً تقسيم بندي تجار به كسبه جز:تبصره

  . مشمول اين تقسيم بندي قرارنمي گيرندتجارتي 

  :تقسيم بندي دوم به تاجر واقعي وتاجر حكمي 

اعمال تجارتي ق مي شود كه شغل معمول اويكي ازدر تقسيم بندي فوق تاجر واقعي به شخصي اطال

ذاتي است درمقابل تاجر حكمي شخصي است كه بدون اشتغال به اعمال تجارتي ذاتي بنابر مصالحي 

در حقوق ايران نظريه تاجر حكمي پذيرفته نشده . ررات حاكم بر تجار قلمداد شده استمشمول مق

است در نتيجه شركاي شركتهاي تضامني ونسبي، شركاي ضامنت شركت هاي مختلط ومديران 

  .ومديرعامل شركتهاي تجارتي هيچكدام به صرف تصدي اين سمت ها درحكم تاجر نيستند
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  "اعمال تجارتيمبحث چهارم، "

نانچه قانون تجارت براي تشخيص تاجر از غيرتاجر معيار موضوعي را پذيرفته باشد بعداز تعريف چ

 2را تعريف كند درخصوص تعريف اعمال تجارتي ) اعمال تجارتي(قاجر قانونگذار ناگزير بايد تجارت 

  : عبارتند از رويكرد در نظام هاي حقوقي پذيرفته شده

  :تعريف ماهيت 

 براي تعريف تجارت از رويكرد دوم تبعيت كرده است به اين 2ت ايران در ماده .ق. تعريف به مصداق 

دررويكرد اول دو تعريف زير درخصوص . نموده است احصا ديق اعمال تجارتي ذاتي رامعني كه مصا

 .اعمال تجارتي ذاتي كاربرد بيشتري دارد

  .روت در جامعه مي شونداعمال تجارتي به مجموعه اعمالي گفته مي شود كه سبب گردش ث. الف

اعمال تجارتي . انتفاع انجام مي گيرد)سود(اعمال تجارتي عبارتند از اعمالي كه به قصد تحصيل . ب

يكي از تقسيم بندي هاي رايج اعمال . براساس معيارهاي مختلف به گروههايي تقسيم بندي مي شوند

گروه اعمال 2يم اعمال تجارتي به تجارتي كه در قانون ايران پذيرفته شده است عبارت است از تقس

  ) اعتباري– نسبي –فرعي (واعمال تجارتي تبعي  ) مطلق–اصلي ( تجارتي ذاتي

ت .ق2 اعمالي گفته مي شود كه درماده اعمال تجارتي ذاتي درحقوق ايران به:اعمال تجارتي ذاتي

  .در اين گروه قرار گرفته اند

ث حقوقي اهميت دارد كه برخي از مهمترين آنها تشخيص اعمال تجارتي ذاتي از جهات مختلف ازحي

  :به شرح زير است

  .ق ت تشخيص تاجر از غير تاجر مستلزم شناخت اعمال تجارتي ذاتي است1 براساس ماده -الف
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يعني موضوع .  تجارتي قلمداد مي شوند درحقوق شركت هاي تجارتي برخي شركتها موضوعاً-ب

   .تي ذاتي انتخاب شوداز اعمال تجارفعاليت اين شركتها بايد 

 به موجب قانون مدني در عقد مضاربه مضارب بايد وجوهي را كه مالك در اختيار اوقرار مي دهد به -ج

  .منظور از تجارت در اين خصوص اعمال تجارتي ذاتي است. امر تجارت اختصاص دهد

وري است دراين  درداوري بين المللي تجاري يكي از عناصر الزم تجارتي بودن دعواي موضوع دا-د

ماده ( ت.ق2ت ماهيت دعوا از حيث تجاري يا غيرتجاري بودن برپايه ماده .ق2خصوص نيزبرپايه ماده

  .)زمان برعليه صادركننده سفته يا چكتعيين مرور ت . ق318

  : "گروه بندي اعمال تجارتي ذاتي "

ي شود كه سه تقسيم اعمال تجارتي ذاتي براساس معيارهاي مختلف به گروههاي كلي تر تقسيم م.1

  .بندي زير ازحيث حقوقي اهميت بهتري دارد

واعمال تجارتي )مستمر(تقسيم بندي اعمال تجارتي ذاتي به دوگروه اعمال تجارتي ذاتي بنگاهي  *

  )غير مستمر(ذاتي غير بنگاهي

           ).تشريحي( واعمال تجارتي حكمي تقسيم بندي اعمال تجارتي ذاتي به اعمال تجارتي ذاتي واقعي **

  .تقسيم بندي اعمال تجارتي ذاتي به اعمال تجارتي ذاتي خدماتي واعمال تجارتي غير خدماتي ***

منظور ازاعمال تجارتي بنگاهي اعمالي است كه تجارتي شناخته شده آنها مستلزم آن است كه  :تبصره

  . يابدعمل مورد نظراختصاصبراي انجام  )مكان وادوات وتجهيزات(بنگاهي خاص يعني 

درمقابل اعمال تجارتي ذاتي غير بنگاهي به اعمالي گفته مي شودكه بدون ايجاد بنگاه براي انجام عمل 

  . تجارتي محسوب مي شودآن اعمال ذاتاً

  .ت اعمال زير درگروه اعمال تجارتي ذاتي بنگاهي قراردارند.ق2 درماده :نكته
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راي برخي امور ايجادمي شود مانند داللي تصدي به هرنوع تأسيساتي كه ب.2 -تصدي به حمل ونقل.1

 تأسيس وبكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط به اينكه براي .3–معامالت ملكي وپيداكردن خدمه 

  . تصدي به هرقسم نمايشگاه عمومي-5 . تصدي به عمليات حراجي.4-فع جوائج شخصي نباشدر

درنتيجه به عنوان . ت غير بنگاهي هستند.ق2غير از اعمال فوق ساير اعمال تجارتي ذاتي موضوع ماده 

  .مثال عمليات صرافي بانكي وهرنوع عمليات بيمه ازاعمال تجارتي ذاتي غير بنگاهي هستند

ت ايجاد بنگاه .ق2باتوجه به مراتب فوق مطابق ديدگاه صحيح تر منظور از تصدي درماده : 1تبصره

  .را به تكرار عمل مورد نظر تعريف كرده اندبرخي نويسندگان تصدي . براي انجام اعمال مورد نظراست

 چنانكه بيان شد در تقسيم بندي ديگر اعمال تجارتي ذاتي عبارت است از تقسيم اين اعمال :2تبصره

  .يا تشبيه ذاتي واقعي وتجارتي ذاتي حكمي يبه تجارتي

مبتني بر ت پيش بيني نشده است و.معيار تقسيم بندي اعمال تجارتي ذاتي به واقعي وحكمي در ق

تجارت آن دسته از اعمال تجارتي ذاتي كه براساس نظر نويسندگان حقوق . دكترين حقوقي است

  .سبب گردش ثروت در جامعه مي شوند تجارتي ذاتي واقعي هستند

باوجوديكه برپايه . هستند تشبيهي ال تجارتي ذاتي حكمي يامعكه چنين كاركردي ندارند ابه اعمالي 

مي قرار مي گيرند در كدرگروه اعمال تجارتي حددي از اعمال تجارتي ذاتي اين معيار موارد متع

ديدگاه قالب دوعمل معامالت برواتي وتصدي به تحصيل معامالت ملكي ازمصاديق اعمال تجارتي ذاتي 

  .حكمي قلمداد شده اند

  :2تحليل هركدام از مصاديق اعمال تجارتي ذاتي در ماده 

  :ت به ترتيب به شرح ذيل است.ق2ساس ماده مصاديق اعمال تجارتي ذاتي برا
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ازاينكه تصرفاتي درآن شده يا نشده  منقول به قصد فروش يا اجاره اعم خريد يا تحصيل هرنوع مال.1

  .باشد

 عمل تجارتي يا تحصيل مال منقول به قصد فروش يا اجاره ذاتاً  تنها خريد اوال2ً ماده1باتوجه به بند

 عمل تجارتي يد يا تحصيل مال غيرمنقول به قصد فروش يا اجاره ذاتاًدرنتيجه خر. است نه مطلق مال

 بنا به ديدگاه غالب منظورازمال منقول دربند فوق مال منقول مادي ثانياً. )ت.ق4مستند ماده .(نيست

 عمل تجارتي است درنتيجه خريد يا تحصيل اموال منقول غيرمادي به قصد فروش يا اجاره ذاتاً

                         .محسوب نمي شود

اوراق قرضه . براساس ديدگاه فوق خريد يا تحصيل اوراق بهادار مثل سهام شركت هاي سهامي :تبصره

اوراق مشاركت شركتهاي تجارتي ونيز سهم الشركه شركتهاي تجارتي به قصد  شركتهاي سهامي عام و

  .عمل تجارتي محسوب نمي شودفروش ذاتاً

اعم از ادبي يا هنري يا صنعتي وتجارتي مثل ) معنوي(صيل اموال فكري طبق اين ديدگاه خريد يا تح

 عمل تجارتي قلمداد ورقه اختراع طرح صنعتي، عالمت تجارتي، اسم تجارتي، حق تأليف وغيره ذاتاً

  )47 اليحه قانوني سال54ماده . (نمي شود

.  تجارتي نمي باشد اليحه قانوني پذيره نويسي وخريد اوراق قرضه عمل54 مطابق ماده :تبصره

منظوراز عمل تجارتي در اين ماده عمل تجارتي ذاتي است بنابراين پذيره نويسي وخريد اوراق قرضه 

  .در صورت اجتماع شرايط به طور تبعي عمل تجارتي شناخته خواهد شد

خريد يا . علت اين حكم را برخي نويسندگان حقوق تجارت درغيرمادي بودن اوراق قرضه مي دانند

زيرا اموال غير منقول . عمل تجارتي استيل اموال غير منقول حكمي به قصد فروش يااجاره ذاتاًتحص
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م اين اموال را تنها ازحيث صالحيت محاكم . ق17 مال منقول مادي هستند وماده حكمي ماهيتاً

  .وتوقيف درحكم مال غير منقول داشته است

 تبعي وحكمي ازحيث ماهيت فيزيكي غيرمادي لوبراساس ديدگاه فوق ازآنجاكه اموال منق: 4 :تبصره

  .هستند خريد يا تحصيل آنها به قصد فروش يا اجاره ذاتاً عمل تجارتي نيست

  "قصد فروش يا اجاره " 

 قانون تجارت ذاتاً تجارتي محسوب شدن عمل خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول 2ماده 1مطابق بند 

 است اين قصد بايدبه هنگام خريد يا تحصيل مال  قصد فروش يا اجارهروانيمستلزم وجود عنصر

منقول در ذهن شخص وجود داشته باشد اجزاي عملي قصد مورد نظر براي تجاري شناخته شدن عمل 

خريد يا تحصيل الزم نيست بنابراين درصورتيكه به هنگام خريد يا تحصيل شخص مال منقول مورد 

حتي اگر هيچگاه . صيل كند عمل او ذاتاً تجارتي استنظر را با يكي از انگيزه هاي مقررخريدار يا تح

پس از خريد يا تحصيل مقاصد فوق درذهن شخص شكل نگرفته باشد حتي اگر بعدازخريد يا تحصيل 

  .مال منقول موردنظر فروخته يا اجاره داده شودعمل خريد يا تحصيل ذاتاً تجاري قلمداد نمي شود

 مال منقول به قصدفروش يا اجاره تحصيل مال منقول با قانون تجاري عالوه برخريد2 ماده 1دربند

انگيزه هاي فوق نيزذاتاً عمل تجارتي قلمداد شده است تحصيل در لغت به معناي بدست آوردن 

 حقوقي باشد به عقيده  واقعهوتملك است منشأء تحصيل مال منقول ممكن است عمل حقوقي يا ويا

.  اسباب ضمان قهريراساس وقايع حقوقي مثل ارث يانويسندگان قانون تجارت تحصيل مال منقول ب

ايه ت  نيست با وجود اين درارتباط با اينكه تحصيل مالكيت مال منقول برپ. ق2ماده1مشمول بند

 قرارمي گيرد يا دراين بند عبارت تحصيل تنها 2ماده 1مشمول بند) ايقاعات(اعمال حقوقي يك طرفه

برخي معتقدند . دي معوض است اختالف نظر وجود داردناظر برتملك مال منقول برمبناي قراردا
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 نيز اگر به قصد فروش يا اجاره باشد ذاتاً عمل تجاري است  ايقاعاتتحصيل مال منقول برمبناي

وض مشمول بندفوق است عصرفاً تحصيل مال منقول براساس قرارداد م( ديدگاه غالب بنابردرمقابل 

  .)عمل تجارتي شناخته مي شودواگر به قصد فروش يا اجاره باشد ذاتاً 

  :     تصرف يا عدم تصرف درمال منقول

ت قانونگذار ازحيث ميزان تصرفي كه خريدار يا تحصيل كننده مال منقول درمال .ق2ماده 1دربند

خريداري يا تحصيل شده انجام مي دهد تفاوتي در ماهيت تجارتي ذاتي عمل خريد يا تحصيل مال 

جاره صورت مي گيرد قائل نشده است، درنتيجه مطابق ظاهراين ماده اگر منقول كه به قصد فروش يا ا

نظر انجام خريدار يا تحصيل كننده مال منقول بعداز خريد يا تحصيل تصرفات عمده اي درمال مورد 

ت نوعي مال تغيير يابد چنانچه خريد يا تحصيل به قصد فروش يا اجاره انجام دهد به گونه اي كه صور

اتاً عمل تجارتي خواهد بود وانجام دهنده عمل اگر آنرا شغل خودقراردهد براساس گرفته باشد، ذ

با وجود اين بنابرديدگاه غالب در دكترين حقوقي چنانچه شخص پس از . ت تاجر است.ق1ماده

خريدياتحصيل مال منقول با تصرفات عمده اي كه برآن انجام مي دهد، ماهيت نوعي مال مورد نظر را 

س ازآنكه مال بفروشد يا اجاره دهد عمل او ذاتاً تجارتي نيست برپايه اين ديدگاه اشخاص تغييرداده وپ

  .مذكور پيشه ور عنوان شده اند وتاجر نيستند

(  .)پيشه ورتاجر نيست مانند خياط و نجار و آهنگر

 تصدي به حمل ونقل از.  تصدي به حمل ونقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد:2بند

گروه .اعمال تجارتي ذاتي بنگاهي است ودرتقسيم بندي اعمال تجارتي ذاتي به خدماتي وغير خدماتي 

  ).كسبه جز هستند ميليون ريال تجاوز نكند50اگر درآمد ساالنه از (اعمال خدماتي است
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ي  قانون تجارت تصدي به حمل ونقل مسافرواشياء هردوذاتاً عمل تجارت2 ماده2با توجه به اطالق بند

  .است درنتيجه متصدي حمل و نقل مسافرمانند متصدي حمل ونقل اشياء تاجراست

ت متصدي حمل ونقل كسي است كه درمقابل اجرت حمل اشياء را . ق377 مطابق ماده :تبصره

برعهده مي گيرد با توجه به تعريف مذكوردراين ماده كسي كه حمل ونقل مسافررا تصدي كرده است 

 نمي شود اين تعريف تأثيري برتاجر شناخته شدن متصديان حمل ونقل متصدي حمل ونقل شناخته

حمل ونقل درحقوق داخل  فرايند ق حاكم بر به منظور تعيينمسافر ندارد زيرا تعريف مذكور صرفاً

  .ايران ارائه شده است

  .ايران دوقانون برقراراست حمل ونقل حاكم است كه عبارتنداز قانون مدني وقانون تجارت حقوق در

درقانون مدني قرارداد حمل ونقل ازمصاديق قرارداد اجاره اشخاص است درنتيجه ازحيث شرايط صحت 

درحاليكه درقانون تجارت قرارداد حمل . وآثار تابع مقررات حاكم برقرارداد اجاره اشخاص مي باشد

)  هستندت قراردادهاي تجارتي.تمام قراردادهاي مذكور در ق(عقود معين تجارتي استونقل يكي از 

دروهله اول ازحيث آثاروشرايط تابع قانون تجارت است ودرموارد سكوت قانون تجارت تابع مقررات 

متصدي ) حمل كننده(ت اگر درقرارداد حمل ونقل طرف قرارداد . ق377م با توجه به ماده.وكالت درق

ل شئي باشد نه حمل ونقل باشد يعني براي حمل بنگاه ايجاد نموده باشد وموضوع قرارداد حمل ونق

ت است، درغير اينصورت يعني اگر حمل كننده متصدي حمل ونقل .مسافر، قرارداد حمل ونقل تابع ق

م .نباشد ياموضوع قرارداد حمل ونقل يا موضوع قرارداد حمل مسافر باشد قرارداد حمل ونقل تابع ق

  )درحمل ونقل داخلي(خواهد بود

 باوجود اينكه واجد معيارهاي الزم براي حاكميت ت حمل ونقل ازطريق پست. ق394مطابق ماده *

ت مستثني شده است درنتيجه قرارداد حمل .ت برقرارداد حمل ونقل مي باشد از مشمول مقررات ق.ق

 ١٥



دكتر قرباني: جزوه تجارت استاد   

 
م از عقود الزم است زيرا قرارداد اجاره .قرارداد حمل ونقل تابع ق. م است.ونقل پستي تابع مقررات ق

ت به دليل تبعيت ازاحكام عقد وكالت .رارداد حمل ونقل تابع قاشخاص عقدي است الزم ، درحاليكه ق

 قرارداد اثر حقوق تجارت)(ل ونقل عقدالزم استمدني قرارداد حماثر حقوق (جزء عقود جايز مي باشد

مصاديق تعهدات م تعهد حمل كننده از .همچنين در قرارداد حمل ونقل تابع ق)حمل ونقل جايز است

ت تعهد متصدي حمل .اماني است درحاليكه درقرارداد حمل ونقل تابع ق يد او به وسيله است زيرا

  .ونقل تعهد به نتيجه است

  :حق العمل كاري : 3بند 

كه يكي ازآنها حق ه حكم قرارداد را مورد ز مصاديق اعمال تجارتي ذاتي عمل ا4ت . ق2 ماده3بند

چيزي توليد (وخدماتي استالعمل كاري است، حق العمل كاري ازاعمال تجارتي غير بنگاهي است 

ت حق العمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري . ق357مطابق ماده ) نمي كند

  )تعريف حق العمل كاري.(معامالتي كرده ودرمقابل حق العمل دريافت مي دارد) آمر(

  :باتوجه به تعريف فوق

ريف واحكام و آثارقرارداد حق العمل قرارداد حق العمل كاري از عقود معين تجارتي است زيرا تع -1

  .ت بيان شده است.كاري درق

از مصاديق نمايندگي ناقص است در (حق العمل كاري از مصاديق نمايندگي هاي تجارتي است -2

با وجود اين نمايندگي حق العمل كار نمايندگي ) كامل هم تعهدات وهم حقوق مربوط به اصيل است

گي كامل قراردادي كه نماينده به نام وبه حساب اصيل منعقدمي كند ناقص عنوان شده، زيرا درنمايند

نه حقوقي براي نماينده ايجاد مي كندونه تعهداتي بر دوش قرارمي دهد درحاليكه در حق العمل كاري 

چون حق العمل كار قرارداد را به نام خود منعقد كرده است ولي به حساب ديگري تعهدات ناشي از 
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تعلق ميگيرد، باتوجه ) آمر( به اصيل آن  حق العمل كار است ولي حقوق ناشي ازقرارداد برعهده خود

به مراتب فوق چنانچه شخصي به عنوان حق العمل كارمالي را به نام خود وبه حساب آمر خريداري 

كند بعداز انعقاد قرارداد بيع پرداخت قيمت معامله به فروشنده برعهده حق العمل كار است ولي 

داري شده متعلق به آمر خواهد بود درحاليكه دروكالت براي انعقاد قرارداد وكيل نه مالكيت مال خري

كارگزاران بورس حق (.مسئول پرداخت قيمت معامله خواهد بود ونه مالكيت مبيع به اوتعلق مي گيرد

 .)العمل كار هستند، داللي نيست

 كاري عملكرد كارگزاران  درروابط اقتصادي داخلي يكي از مهمترين مصاديق حق العمل:1تبصره 

بورس اوراق بهادار يا بورس كاال است، با توجه به مقررات حاكم بربورسهاي اوراق بهادار وبورسهاي 

  .كاالونيز عرف رايج دراين بازارها ماهيت عملكرد كارگزاران بورس حق العمل كاري است نه داللي

 اشخاص براي انعقاد قرارداد دراين م بربورسهاي اوراق بهادار وكاالك مطابق مقررات حا:2تبصره 

بورسها بايد لزوماً ازخدمات كارگزاران بورس استفاده كنند، يعني بايد قرارداد را با واسطه حق العمل 

فقط براي خود : معامله گري(.كار منعقد كنند مگر اينكه شخص مجوز معامله گري بورس داشته باشد

  .)خريد و فروش انجام مي دهد

 بعد از تصويب اين 1384ق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب  مطاب:3تبصره 

قانون پروانه كارگزاري بورس صرفاً به شركت هاي تجارتي اعطاء مي شود يعني براي اخذ مجوز 

كارگزاري بورس اشخاص صالحيتدار بايد به تشكيل شركت مبادرت كنند درنتيجه درحال حاضر 

  .بورسي اشخاص حقوقي هستندكارگزاران معامالت 

  :داللي 
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ت داللي از اعمال تجارتي ذاتي غيربنگاهي وخدماتي است، با وجوداينكه اصوالً . ق2 ماده3براساس بند

داللي ازاعمال تجارتي ذاتي غيربنگاهي است ممكن است دالل براي انجام مأموريت خود بنگاه ايجاد 

لي داللي ممكن است همراه با ايجاد بنگاه يا بدون كند بنابراين صرفنظر ازماهيت حقوقي ازحيث عم

ايجاد بنگاه انجام شود، چنانچه داللي توأم با ايجاد بنگاه باشد يعني شخص تصدي به داللي كند 

ق راجع به دالالن بايد از مراجع رسمي صالحيتدار مطابق مقررات پروانه داللي اخذ كند 1مطابق ماده

 ق فوق 1ه به داللي اشتغال پيدا كرده باشد، براساس مفهوم مادهودرصورتيكه شخص بدون ايجاد بنگا

  .از مراجع رسمي نيست) پروانه(ملزم به اخذ مجوز 

مطلق داللي ( ق راجع به دالالن عنوان كيفري دارد،9 تصدي به داللي بدون اخذ پروانه طبق ماده:نكته

چه شخصي بدون اخذ پروانه به داللي تصدي كند  چنان).بدون پروانه جرم نيست، تصدي داللي بدون پروانه جرم است

گرچه عمل او عنوان مجرمانه دارد قراردادهاي داللي او نافذ ومعتبرند، همچنين قراردادهايي كه 

  .باوساطت و راهنمايي اين دالل امر باديگران منعقد كرده است ازاعتبار كامل برخوردارند

راجع رسمي تاجر شناخته مي شود يانه دو ديدگاه درخصوص اينكه متصدي داللي بدون اخذ پروانه ازم

مطرح است، برخي معتقدند چون تصدي به داللي بدون پروانه تخلف وجرم است نبايد برآن اثري از 

گردد زيرا عمل خالف قانون نبايدآثار قانوني ايجاد كند ترتب تاجر شناخته شدن دالل محيث 

 نشدن متصدي داللي سبب معافيت اوازتكاليف تجار ديدگاه دوم، چون دراين فرض تاجر قلمداد(بنابر

مي شود در نتيجه متخلف درمقابل متصديان داراي ) ورشكستگي(ورهايي او ازمقررات حاكم برتجار 

متصديان داللي بدون پروانه را بايد تاجر قلمداد . (پروانه از وضعيت مناسب تري برخوردار مي شود

  .)كرد

  :تصدي به داللي بدون پروانه
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  .متصدي تاجر است -1

 .هيچ خللي به قرارداد داللي وارد نمي كند -2

 .هيچ خللي به قراردادهايي كه بواسطه دالل انجام شده وارد نمي كند -3

 -4 .وصف مجرمانه دارد

  ت . ق335ماده : تعريف داللي 

(  .براساس ديدگاه غالب دكترين ) در آزمون پيشه ور تاجر محسوب نمي شود

  يا براي كسي  شدهت دالل كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معامالتي.ق 335مطابق ماده 

  .كه مي خواهد معامالتي نمايد طرف معامله پيدا مي كند

  :براساس تعريف فوق تعهدي كه دالل دربرابر آمر عهده دار مي شود به يكي از سه صورت زير است

   واسطه گري انجام معامله -الف

  مله پيدا كردن طرف معا-ب

  پيدا كردن طرف معامله و واسطه گري انجام معامله–ج 

 دالل صرفاً بين آمر وطرف مقابل واسطه مي شود تا رضايت آن دورا جهت الف) وضعيت(درحالت 

شاء نانعقاد قرارداد جلب كند، پس از حصول رضايت قرارداد بطور مستقيم توسط آمر وطرف مقابل ا

 دالل براي آمر صرفاً طرف معامله درحالت ب قرارداد نقشي ندارد مي شود يعني اراده دالل در انعقاد

پيدا مي كند پس از معرفي طرف مقابل به آمر مأموريت دالل پايان مي يابد ونمايندگي براي مذاكره 

 دالل ابتدا براي آمر طرف معامله پيدا درحالت ج. ندارد) واسطه گري انجام معامله( جهت انعقاد عقد

آن بين آن دو جهت تحصيل رضايت آنها براي انعقاد عقد واسطه گري مي كند ولي مي كند، پس از 

  .شاء قرارداد بطور مستقيم با مداخله اراده آمر وطرف مقابل صورت مي پذيردندرنهايت ا
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در نتيجه درهيچ يك از سه حالت اراده دالل درانعقاد قرارداد هيچ اثري ندارد بنابراين عيوب اراده (

  .)معامله وارد نمي كنددالل خللي در

  درهرصورت صرفاً به موجب قرارداد دالل نمايندگي براي انعقاد عقداز جانب آمر تحصيل نمي :تبصره

كند البته آمر مي تواند افزون برمأموريت داللي به دالل نمايندگي براي انعقاد قرارداد نيز اعطا 

  ).درواقع دو عقد بسته مي شود.(كند

اتب فوق تفاوت اصلي داللي باحق العمل كاري در اين است كه حق العمل كار  با توجه به مر:تبصره

به نام خودوبه حساب ديگري قرارداد منعقد مي كند يعني اراده او برافشاء قرارداد مشاركت مي كند 

  .    درحاليكه دالل به صرف سمت داللي نمايندگي براي انعقاد عقد ندارد

  )در معامالت ملكي و ويزيتور(دالل 

با توجه به تعريف فوق داللي از اقسام نمايندگي هاي تجارتي است با وجود اين موضوع نمايندگي 

 .است) مادي(دالل انعقاد عمل حقوقي نيست بلكه انجام امري غيرحقوقي 

  )وكالت براي امور مادي مي تواند باشد، وكالت دادگستري درخالف نظر دكتر كاتوزيان،همينطور داللي(

ت است ودرموارد سكوت .ود معين تجارتي است درنتيجه اين قرارداد در وهله اول تابع قداللي جز عق

ت درخصوص الزم يا جايز بودن .م است، بنابراين با توجه به اينكه ق. ت تابع مقررات وكالت درق.ق

ت قرارداد داللي ساكت است، بواسطه قابل اعمال بودن مقررات عقد وكالت براين قرارداد درموارد سكو

  ).حق العمل كاري داللي حمل ونقل جايزند(بايد اين قرارداد را عقد جايز محسوب كرد . ت .ق

 برخالف داللي و حق ) تابع مقررات عقد وكالت وعامل مجاز توزيع محصوالت يك شركت:عامل(:) عامليت(عاملي 

ت عاملي ت تعريف نشده است درنتيجه نويسندگان حقوقي درخصوص ماهي.العمل كاري عامل در ق

دالل مي دانند وبرخي ديگر عامل ) عملكرد(اختالف نظر دارند، برخي عملكرد عامل را مانند مأموريت 
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با وجود اين ديدگاه صحيح تر آن است كه عامل مانند وكيل . را نوعي حق العمل كار قلمداد كرده اند

درنتيجه عامل ازمصاديق براي انعقاد قرارداد به نام و به حساب ديگري قراردارد منعقد مي كند، 

نمايندگي كامل است و وقتي عامل به نام وبه حساب آمر قراردادي منعقد كرد هم تعهدات ناشي از 

اين قرارداد برعهده آمر قرار مي گيردوهم حقوق ناشي ازآن متعلق به آمر است، با توجه به مراتب فوق 

ب آمر قرارداد منعقد مي كند درحاليكه تفاوت عامليت با داللي دراين است كه عامل به نام وبه حسا

دالل براي انعقاد قرارداد به نام آمر نمايندگي ندارد وتفاوت عامليت باحق العمل كاري اين است كه 

عامل به نام وبه حساب ديگري قرارداد منعقد مي كند درحاليكه حق العمل كار به نام خود وبه حساب 

  .ديگري عقد مي بندد

  : مقام تجارتي دوتفاوت عمده به شرح ذيل دارد عامل با قائم:تبصره

 عامل از اعمال ذاتاً تجارتي است، درنتيجه عامل تاجر است درحاليكه قائم مقام تجارتي ذاتاً عمل -الف

  .تجارتي نيست وقائم مقام تجارتي نيز تاجر شناخته نمي شود

  ) ميليون ريال 50به جزء نباشد، درآمد ساالنه بيش از مي توان درخواست صدور حكم ورشكستگي كرد بشرط اينكه كس:عامل تاجر(
  ).ندتگي ك نمي تواند درخواست صدورحكم ورشكس:قائم مقام تجارتي(

  

  عاملي . 4.       حق العمل كاري.3.  داللي. 2.  قائم مقام تجارتي. 1 :نمايندگي تجارتي

ندگي تجارتي مستقل محسوب قائم مقام تجارتي نمايندگي تجارتي واسطه است درحاليكه عاملي نماي

مي شود زيرا قائم مقام تجارتي درارتباط با نحوه انجام مأموريت خود تابع او امر آمر است، درحاليكه 

عامل درخصوص نحوه اعمال نمايندگي خود درمقايسه با قائم مقام تجارتي از استقالل بيشتري 

  ). تعامل نوعاً درباب قيمت تابع دستورات آمر اس.(برخوردار است
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عاملي ازمصاديق نمايندگي هاي تجارتي است باوجود اين چون احكام وآثار اين قرارداد در قانون * 

عاملي مانند داللي وحق العمل . مورد حكم قرارنگرفته، قرارداد عاملي از عقود بي نام محسوب مي شود

د آنرا فسخ كنند وبا كاري ازعقود جايز است، درنتيجه طرفين قرارداد مي توانند هرزمان كه بخواهن

  .)عاملي غير بنگاهي وخدماتي است(طرفين قرارداد منفسخ مي شود حجر فوت يا

  . عاملي از اعمال تجارتي ذاتي غير بنگاهي است-

ت در .عبارتي كه ق: تصدي به هرنوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود) 3بند(-4

اعمال تجارتي ذاتي مشمول اين بند مورد استفاده قرارداده، به  براي بيان نوع چهارم از 2 ماده 3بند

 اين عبارت بسياري از اعمال بنگاهي را كه درتجارتي بودن آنها ترديد  موسعشدت مبهم است با تفسير

تسهيل داري وجود دارد مي توان ذاتاً تجارتي قلمداد كردو متصديان آنها را تاجر محسوب كرد، مانند 

ق اصلي عمل تجارتي ذاتي فوق عبارتنداز تسهيل معامالت ملكي وپيدا كردن درهرحال دو مصدا

خدمه، منظوراز تسهيل معامالت ملكي داللي معامالت ملكي است نه حق العمل كاري اينگونه 

معامالت ، درنتيجه داللي معامالت ملكي برخالف ساير اقسام داللي از اعمال تجارتي ذاتي بنگاهي 

  .است

 نيز ماهيتاً نوعي داللي است زيرا متصديان اين مشاغل براي اشخاصي كه جهت پيدا كردن خدمه

انعقاد قرارداد كار يا اجاره اشخاص به دنبال طرف قرارداد هستند خدمات ارائه كرده وبراي آنها طرف 

داللي (معامله پيدا مي كنند درنتيجه پيدا كردن خدمه نيز ازمصاديق اعمال تجارتي ذاتي بنگاهي 

  .است) يبنگاه
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تأسيس وبه كار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد، اين  :4بند

عمل دردكترين حقوقي جزء اعمال تجارتي ذاتي بنگاهي قلمداد شده است زيرا تأسيس وراه اندازي 

  .كارخانه بدون ايجاد بنگاه متصور نيست

ت نيازهاي شخصي صنعتي وتجارتي است نه نيازهاي .  ق2  ماده 4منظوراز حوائج شخصي دربند 

  . شخصي طبيعي

  .تصدي به عمليات حراجي، ازاعمال تجارتي ذاتي بنگاهي است: 5بند 

اگر اموال خودرا (منظور از تصدي به عمليات حراجي عبارتند از ايجاد بنگاه براي فروش اموال ديگران

حراج به باالترين قيمت پيشنهادي، ) اتتشريف(بارعايت آئين ) بفروشد تصدي به حراجي نيست

  .درنتيجه عمليات حراجي مطابق تعريف فوق يكي از روشهاي فروش كاال يا خدمت است

درحقوق ايران براي فروش حراجي قانون خاصي وضع نشده است با وجود اين معموالً شركتهاي 

مع عمومي رسيده است تجارتي بزرگ در آئين نامه معامالت خود كه به تصويب هيأت مديره يا مج

نوعاً براي محصوالت نيست، براي (يكي از روشهاي فوق اموال خودرا فروش حراجي تعيين مي كنند

  ).اموال شركت است

ت . ق2مقصود از تصدي به نمايشگاه عمومي درماده :  تصدي به هرقسم نمايشگاههاي عمومي- 6بند

ذاشتن شئي يا هنر ويا ورزش ، به گونه اي عبارت است از ايجاد بنگاه به منظور به نمايش عمومي گ

كه تماشاكنندگان در ازاي نفس تماشاي شئي يا هنر نمايش گذاشته شده به متصدي امر وجهي 

در نتيجه با توجه به تعريف فوق متصديان سالنهاي ) نمايشگاه اتومبيل مشمول اين بند نيست، آنها داللند(بپردازند،

گر تاجر هستند همچنين است متصديان موزه ها ويا استاديوم هاي نمايش فيلم، تئاتر يا هنرهاي دي

  . استتجارتي ذاتي بنگاهياين عمل تجارتي نيز ازاقسام اعمال . ورزشي
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منظوراز عمليات صرافي عبارت است ) وجود بنگاه وتصدي الزم نيست:( هرقسم عمليات صرافي و بانكي-7بند

ء اعمال تجارتي ذاتي غير بنگاهي است، درنتيجه شخصي كه اين عمل جز.  به پول ديگراز تبديل پولي

پولي .ت يا ق.عمليات بانكي درق. آنرا بدون ايجاد بنگاه شغل خود قرارداده تاجر محسوب مي شود

پولي وبانكي تعيين مصاديق عمليات بانكي درصالحيت .وبانكي كشور تعريف نشده است مطابق ق

وجود فقدان تعريف قانوني مصاديق عمليات بانكي موارد زير درهرصورت با . شوراي پول واعتبار است

  :است

  )فقط وجه(  سپرده پذيره نويسي وجوه-1

   اعطاي تسهيالت پولي-2

   صدور ضمانت نامه بانكي-3

   L.C گشايش اعتبار اسنادي -4

  For Fitting تنزيل اسناد تجارتي وعده دار       -5

  .)قبول نگهداري امانت عمليات بانكي نيست(

درنتيجه هرعمل واقدامي كه بانكها انجام مي دهند مصداق عمليات بانكي نيست به عنوان مثال قبول 

 درحال .امانات يا كارگذاري فروش سهام، سهامي عام از مصاديق عمليات بانكي محسوب نمي شود

نگي واجراي  قانون اصالح موادي ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فره"حاضر مطابق 

 انجام عمليات بانكي صرفاً درقالب شركتهاي 1387 مصوب " قانون اساسي44سياستهاي كلي اصل 

امكان ) 5ماده ) (87اضافه شده در سال (وشركتهاي تعاوني سهامي عام) 87درقبل از سال (سهامي عام

شكيل گردد كليه براساس ق پولي وبانكي چنانچه بانك در قالب شركت سهامي عام ت. پذير ومجاز است

  .سهام آن بايد با نام باشد
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 مطابق قانون پولي وبانكي كشور اساسنامه شركتهاي عام بانك پيش از ثبت اين شركتهاي نزد :تبصره

  . مرجع ثبت شركتها بايد درشوراي پول واعتبار مورد تصويب قرار گيرد

  )عمل تجارتي ذاتي حكمي يا تشبيهي(معامالت برواتي  : 8بند

منظور از معامالت برواتي . است) تشبيهي(بيان شد معامالت برواتي عمل تجارتي ذاتي حكمي چنانكه 

عبارت است از چهار عمل صدور برات، ظهرنويسي برات، ضمانت برات وقبول برات اعم از اينكه قبولي، 

  .قبولي برات گير باشد يا قبولي شخص ثالث

وضمانت اين دو سنداز مصاديق معامالت  اعمال صدور سفته وچك ظهرنويسي سفته وچك :تبصره

البته درصورت اجتماع شرايط به طور . برواتي قلمداد نشده اند درنتيجه اين اعمال ذاتاً تجارتي نيستند

ت . ق314درخصوص ذاتاً تجارتي نبودن عمل صدور چك در ماده . تبعي تجارتي شناخته مي شوند

ارد صدورچك  ولو آنكه ازمحلي به محل ديگر حكم صريح پيش بيني شده است اين ماده مقرر مي د

ظهرنويسي وضمانت چك براساس وحدت مالك ودرمورد سفته . باشد ذاتاً تجارتي محسوب نمي شود

  .براساس دكترين حقوقي

: 9بند   :عمليات بيمه بحري وغير بحري

  .معامالت بيمه از اعمال تجارتي ذاتي غير بنگاهي است

يكي از ( عمل تجارتي است حتي اگر مال بيمه شده غير منقول باشدمعامالت بيمه درهرحال ذاتاً* 

  )ت. ق4استثنائات ماده

ت محسوب شده است كه مقرر مي دارد . ق4درنتيجه بيمه اموال غيرمنقول يكي ازاستثناهاي ماده

مطابق ق تأسيس بيمه مركزي وبيمه . معامالت غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود
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مليات بيمه صرفاً درقالب شركت سهامي عام مجاز است وكليه سهام اين شركت بايد با گري انجام ع

  . از خدمات را فقط شركتهاي ايراني ارائه دهندي اين قانون برخ70نام باشد ومطابق ماده 

 : 10بند   .كشتي سازي، خريدو فروش كشتي، كشتي راني داخلي يا خارجي ومعامالت راجع به آنها

ت همه به جز معامالت راجع به كشتي درقالب . ق2 م 10 موارد قيد شده در بندبا وجود اينكه

ت با رعايت شرايط خاص مقرر در اين بندها ذاتاً عمل تجارتي شناخته مي . ق2بنديهاي پيشين ماده 

قانونگذار به منظور معاف كردن اعمال مذكور درارتباط با كشتي از قيود خاص بندهاي پيشين . شوند

درنتيجه كشتي راني كه از .  بطور خاص درخصوص كشتي تعيين تكليف كرده است2 ماده 10در بند

مصاديق حمل ونقل بار يا مسافراست بدون ايجاد بنگاه نيز ذاتاً عمل تجارتي است درحاليكه ذاتاً 

  .است) ايجاد بنگاه(تجارتي شناخته شدن حمل ونقل با ساير وسايل حمل مستلزم تصدي

فروش يا اجاره باشد خواه براي مصارف شخصي ذاتاً عمل تجارتي ) بقصد( ه براي خريد كشتي نيز خوا

است همچنين كشتي سازي حتي اگر براي مصارف شخصي باشد ذاتاً از اعمال تجارتي محسوب مي 

  .شود

ت عالوه برخريدو فروش اين مال وساير معامالتي كه . ق2 ماده 10درارتباط با كشتي مطابق بند 

  .شتي است مانند اجاره كشتي، رهن كشتي وغيره ذاتاً عمل تجارتي هستندموضوع آنها ك

  ):نسبي، اعتباري، فرعي( عمال تجارتي تبعيا

ت اعمال تجارتي تبعي هستند تفاوت اصلي اين اعمال درمقايسه .عمال تجارتي مطابق قاگروه دوم از 

ن دوطرف قرارداد يا يكي از آنها با اعمال تجارتي ذاتي دراين است كه اين اعمال به اعتبار تاجربود

وصف تجارتي پيدا مي كند درنتيجه انتخاب اين اعمال به عنوان شغل معمول سبب تاجر شناخته 
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شدن شخص نمي شود افزون براين اعمال مذكور را نمي توان به عنوان موضوع فعاليت شركتهاي 

  .موضوعاً تجارتي انتخاب كرد

ايط زير جهت اينكه عملي به طور تبعي تجاري محسوب گردد ت وجود شر. ق4و3و2با توجه به مواد 

  .ضروري است

حقوقي جزو اعمال وقايع ال حقوق يكطرفه يادر نتيجه اعم عمل مورد نظر بايد ماهيتاً قرارداد باشد -1

  .تجارتي تبعي محسوب نمي شوند

قرارداد راجع به خريد به عنوان مثال چون . قرارداد مورد نظر نبايد جزء اعمال تجارتي ذاتي باشد -2

مال منقول به قصدفروش يا اجاره جزء اعمال ذاتاً تجارتي است اين گونه قراردادها هيچگاه به طور 

 .تبعي تجارتي شناخته نمي شوند

ت معامالت راجع به مال غيرمنقول . ق4زيرا طبق ماده . موضوع معامله نبايد مال غير منقول باشد -3

مي شوند نه بطور ذاتي وتبعي مگر اينكه استثنائاً مطابق آنچه بيان شد به هيچ وجه تجارتي محسوب ن

 مثل بيمه اموال غير منقول،. قرارداد راجع به مال غير منقول را ذاتاً قانون تجاري محسوب كرده باشد

 .بيمه داللي معامالت غير منقول 

سهامي منعقد گردد به درنتيجه قرارداد خريدوفروش مال غيرمنقول حتي اگر بين دوشركت  :نكته 

  .طورتبعي تجارتي شناخته نمي شود

دوطرف قرارداد بايد تاجر باشند يا حداقل يكي ازآنها تاجر وقرارداد به قصد رفع نيازهاي تجاري  -4

  .طرف تاجر معامله منعقد شود

 باتوجه به مراتب فوق به عنوان مثال اگر تاجري دروجه تجارديگر چكي :مثال قرارداد صدور چك

ادر نمايد صرفنظر از هدف طرفين از صدور چك عمل حقوقي صدورچك به اعتبار وجود شرايط فوق ص
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به طور تبعي عمل تجارتي است، ولي اگر تاجري در وجه غير تاجر چك صادر نمايد انگيزه طرفين از 

چنانچه هدف از صدور چك . صدورچك در ماهيت اين عمل از حيث تجاري يا غير تجاري مؤثر است

ين فرض رفع نيازهاي تجاري طرف تاجر قرارداد باشد عمل صدور چك به طور تجارتي است درغير درا

  .اينصورت غير تجارتي است

ت كليه اعمال تجار به طورتبعي تجارتي محسوب مي .ق5 مطابق اماره قانوني موضوع ماده :تبصره

  .شود مگر اينكه خالف آن اثبات گردد

 تجاري بودن قراردادهايي كه يكي ازطرفين آن تاجراست اين درنتيجه درصورت وجود ترديد تبعاً

  .قرارداد به طورتبعي تجاري محسوب مي شود مگراينكه مدعي خالف آن ادعاي خودرا اثبات نمايد

 "  :"تكاليف تجار

منظوراز تكاليف تجاردر بحث حاضرتكاليف قانوني تجار است كه مختارآن قانون تجارت است 

  .  نخواهد بود بحثاجر مقررشده كه موضوعبراي صنف تت .درقوانيني غيراز ق

 تنظيم ونگهداري دفاتر -الف: با توجه به مراتب فوق تكاليف تجاردر بحث حاضرعبارتند از دوتكليف 

  . ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي-ب. تجارتي

عايت  تكاليف فوق را هردو گروه تجار اشخاص حقيقي واشخاص حقوقي بايد به طوريكسان ر:تبصره

كنند درنتيجه شركتهاي تجارتي نيز مانند اشخاص حقيقي تاجر هم بايد دفتر تجارتي را تنظيم 

  .ونگهداري كنند وهم ملزم به ثبت نام در دفتر ثبت تجاري اند

تجار غير ايراني كه درايران به فعاليت تجارتي اشتغال دارند مانند تجار ايراني مطابق قانون ايران بايد 

  . را رعايت نماينددو تكليف فوق

  : تكليف تنظيم ونگهداري دفاتر تجارتي
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دفتر با عناوين روزنامه، كل ، دفتر دارايي، دفتركپيه دفاتر تجارتي ناميده 4در قانون تجارت ايران. الف

 ثبت امور بازرگاني خود تنظيم مي عالوه بردفاتر مذكور معموالً تجار دفاتر ديگري نيز براي. شده اند

به آنها دفتر تجارتي اطالق نمي شود بنابراين دفاتري مانند دفتر درآمد، معين، نماييند كه 

  .دفترصندوق، پرداخت نقدي، هيچكدام از مصاديق دفاتر تجارتي نيستند

 به اين  با توجه به مراتب فوق بين دو مفهوم دفاتر تجار ودفاتر تجارتي تفاوت وجود دارد :تبصره

بت امور تجارتي خود تنظيم نمايد جزء دفاتر تجارت است الي صرفاً معني كه هردفتري كه تاجربراي ث

چهار دفتر فوق الذكر دفتر تجارتي محسوب مي شوند درنتيجه دفتر تجارتي از دفاتر تجار محسوب 

  .مي شود ولي لزوماً همه دفاتر تجار دفتر تجارتي نيستند

تفاوت اصلي دفاتر تجارتي . اركتبي است مطابق قانون مدني قيد دين دردفتر تجار به منزله اقر:تبصره

 صورت وجود شرايط ردبه اين معني كه دفاتر تجارتي . با ساير دفاتر تجار در توان اثبات آنهاست

 قرار مي گيرد امضاء، مهريا اثر انگشت خصي كه دفتر عليه او مورد استنادقانوني بدون اينكه توسط ش

درحاليكه ساير دفاتر تجار از . عاوي قابليت استفاده دارندزده شده باشد با توان اثبات سند عادي در د

  .چنين قدرت اثباتي برخوردار نيستند

ن اثبات سند ا مطابق ديدگاه پذيرفته شده درحقوق ادله اثبات دعوا براي اينكه دليلي با تو:تبصره

   : داشته باشد وجود دو عنصر زيرالزامي استنادعادي در مقام ادعا دفاع يا قابليت است

  . دليل مورد نظربايد نوشته باشد-الف

قرارمي  نوشته مورد نظر بايد حاوي مهرامضاءيا اثرانگشت شخصي باشدكه عليه اومورد استناد -ب

  .گيرد قائم مقام شخصي باشد كه نوشته را مهر، امضاء يا اثرانگشت زده باشد
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اول يعني نوشته بودن مي ركن   با توجه به مراتب فوق دفاترتجارتي با وجود اينكه واجد:تبصره

درنتيجه توان اثبات دفاتر تجارتي خالف رويه متعارف درخصوص . باشند، ركن دوم درآنها وجود ندارد

  .اسناد عادي است

به . سمي جزو اسناد عادي محسوب مي شوندري درتقسيم بندي اسناد به عادي و  دفاتر تجارت:تبصره

ي آنهارا احراز ودر صفحات اول و آخردفتر قيدكرده غير ازآن بخش از مندرجات دفتركه مأمور رسم

تاريخ امضاي دفتر توسط مأمور .2. اسم ورسم تاجر صاحب دفتر. 1:اين مندرجات عبارتند از. است

  .تعدادصفحات دفتر. 3. رسمي

باتوجه به اينكه امضاي دفتر كپيه توسط مأمور رسمي الزم نيست همه مندرجات دفتركپيه اعتبار سند 

  . دارندعادي را

قابليت استناد ) توان اثبات سندعادي(باتوجه به مراتب فوق براي اينكه دفاتر تجارتي با اعتبار  :نكته  

اين شرايط در واقع جايگزين امضاء، مهر يا اثر انگشت الزم . داشته باشند، اجتماع شرايطي الزامي است

  .براي اعتبار يك نوشته به عنوان سند عادي مي شوند

رين حقوقي براي تكليف تنظيم ونگهداري دفاتر تجارتي سه مبناي نظري به شرح ذيل عنوان دردكت *

  :شده است

  . سرعت بخشيده به فرايند رسيدگي به دعاوي تجارتي-الف

  . تعيين واقعي درآمد مشمول ماليات بازرگانان-ب

  . سرعت بخشيدن به عمليات تسويه در صورت ورشكستگي تاجر-ج

  :رت مندرجات الزامي دفترروزنامه عبارتنداز مطابق قانون تجا *

  .كليه اعمال تجارتي تاجر اعم از تجارتي ذاتي وتبعي. 1
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  .برداشت وجه براي مصارف شخصي. 2

 دردفترروزنامه مندرجات قانوني بايد به طور روزانه با اختصاص صفحاتي براي هر روز خاص :تبصره

  .دراين صفحه ياصفحات قيد شود

 دفتر روزنامه است يعني اين دفتر نيزحاوي اعمال يي دفتركل همان مندرجات قانونمندرجات قانون *

  .تجارتي ذاتي وتبعي تاجر به انضمام برداشت وجوه براي مصارف شخصي است

درواقع دفتركل براساس قانون تجارت دفتر روزنامه منظم است، تاجر مكلف است اعمال موضوع دفتر 

ي از يكديگر تفكيك كرده وبعداز تفكيك هركدام را درصفحات روزنامه را برپايه معيارهاي خاص

  .مخصوص آن گروه از اعمال قيد كند

به صاحب دفتر مهلت بيشتري نظيم مفاد دفتر كل  برخالف دفتر روزنامه قانون تجارت براي ت:تبصره

  .اراده كرده كه حداكثر يك هفته

 فروردين سال بعد صورت 15داكثر تا دفتردارايي دفتري است كه تاجر بايد درپايان هرسال وح *

كامل كليه اموال منقول وغيرمنقول خود، مطالبات خود از ديگران وقروض وبدهي هاي خودرا به 

تفصيل درآن قيد نمايد درنتيجه تفاوت اصلي دفتردارايي با دودفتر پيشين از حيث مندرجات دراين 

 متضمن ن هستند، درحاليكه دفتر داراييي آاست كه دفاتر قبلي حاوي معامالت تاجر واعمال تجارت

  . اموال، مطالبات وقروض استصورت 

درآن دسته از شركت هاي تجارتي كه مطابق قانون ملزم به تنظيم وتصويب ترازنامه هستند، ترازنامه 

  .نمي تواند جايگزين دفتر دارايي شود زيرا مفاد دفتر دارايي به مراتب كاملتر از ترازنامه است

تر دارايي بايد متضمن صورت همه اموال تاجر باشد اعم از اموالي كه به تجارت اختصاص  دف:تبصره

  .يافته واموالي كه مورد استفاده شخص تاجر است
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دفتركپيه دفتري است كه تاجر بايد درآن رونوشت كليه مكاتبات ومخابرات صادره خود درارتباط با * 

ت ومخابرات وارد شده به تاجر دردفتر كپيه قيد نمي امور تجارتي خود دراين دفتر درج نمايد مكاتبا

شود چون عين اين اسناد دريافت شده توسط تاجر نزد او باقي مي مانند، تاجر بايد آنهارا در 

  .مخصوص بايگاني كند) پوشه(لفاف

 *  :براي استناد به دفاتر تجارتي به عنوان سند عادي به نفع صاحب دفتر

وان اثبات سند عادي به نفع صاحب دفتر قابل استناد باشد وجود سه براي اينكه دفتر تجارتي با ت

  :اين شروط عبارتنداز. شرط الزامي است

  قانوني بودن دفتر -1

 تاجر بودن دوطرف دعوا -2

 تجارتي بودن منشأ دعوا-3

 وجودهيچكدام از شرايط فوق الزامي  چنانچه دفتر به زيان صاحب آن مورد استناد قرارگيرد،:تبصره

ست همچنين تاجر صاحب دفتر مي تواند بدون وجود شرايط فوق به دفتر به نفع خود با توان اثبات ني

  .اماره قضايي استنادكند

كلي شدفتر مستلزم وجود دو گروه شرايط  تحقق شرط قانوني بودن : قانوني بودن دفتر-الف

يزي درآن نوشته شود  دفترازحيث شكل پيش ازآنكه چ دردفتر است به اين معني كه اوالًوتنظيمي

بايد واجد شرايط خاصي باشد، ثانياً صاحب دفتر درتنظيم مفاد آن بايد قواعد مقرر در قانون تجارت را 

  .رعايت نمايد
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 قانون تجارت براي دفتر كپيه تنها يك شرط شكلي مقرر كرده است :شرايط شكلي دفتر تجارتي-1

درنتيجه مهرو امضاي دفتر كپيه . ت دفتراحكه عبارت است از وجود نمره ترتيبي برروي كليه صف

  .توسط نماينده اداره ثبت وهمچنين پلمپ شدن اين دفتر از شرايط شكلي آن نيست

  : سه دفتر روزنامه وكل و دارايي بايد حاوي سه شرط شكلي باشند* 

. 1  درج نمره ترتيبي برروي صفحات دفتر

  امضاي دفتر توسط نماينده اداره ثبت . 2

پلمپ شد. 3  ن دفتر

 دفاتر سه گانه فوق پيش ازآنكه چيزي درآن نوشته شود بايد توسط نماينده اداره ثبت امضاء :1 تبصره

شود، چنانچه در محل اقامت تاجر اداره ثبت وجود نداشته باشد امضاء دفتر به عهده دادگاه عمومي 

  .)امضاء شود دادستان وسطدفاتر تجارتي ت.(حقوقي محل اقامت تاجر است

يعني .  به امضاي دفاتر تجارتي براساس تعداد صفحات دفتر حق امضاء تعلق مي گيرد:2 هتبصر

  . صاحب دفتر بايد با توجه به تعداد صفحات آن مبلغي باعنوان حق امضاء به دولت تأديه كند

 نماينده اداره ثبت بايد صفحات اول وآخر دفتررا امضاء كند ودر كنار امضاي خود تماماً به :3 تبصره

  .نمايد حروف تعداد صفحات دفتر را درج نمايد با توضيح به تاريخ وامضاء واسم تاجر قيد

مطابق قانون تجارت بصورت ساالنه تجديد شود يعني تاجر براي هرسال   دفاتر تجارتي بايد:تبصره

سال پس از آن دفاتر 10بعداز پايان هرسال تاجر مكلف است تا . بايد دفاترجديدي اختصاص دهد

  .تي آن سال را نگهداري نمايدتجار

 سال فوق منحل وتسويه گردد بعداز اعالم ختم 10چنانچه تاجر شركت تجارتي باشد وپيش از انقضاي 

عالمت تسويه تا پايان مهلت قانوني مذكور دفاتر شركت نزد مرجع ثبت شركتها نگهداري مي شود 
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رجع ثبت شركتها تحويل دهد ودر صورتي يعني مدير تسويه بعداز اعالم ختم تسويه بايد دفاتر رابه م

كه تاجر شخص حقيقي باشد وپيش از انقضاي مهلت فوق فوت كند نگهداري تا پايان مدت برعهده 

  .ورثه تاجر است

  :  شرايط تنظيم دفاتر تجارتي2

 دفتر تجارتي تابع قواعد يكساني هستند، اين شرايط در نوشتن مندرجات دفاتر 4درشرايط تنظيم هر

  .عايت شودبايد ر

دردفاتر تجارتي كليه معامالت به ترتيب تاريخ بايد در صفحه يا صفحات مخصوص معامالت آن تاريخ 

  .قيد گردد

 مربوط به درج برپايه اين شرط تاجر نبايد معامالت تجاري راجع به روز خاص را در صفحه يا صفحات

  .موجب بي اعتباري كل دفتراستتخلف از اين شرط . معامالت روز ديگر دردفتر روزنامه قيد نمايد

  .درتنظيم مندرجات دفاتر نبايد بين سطوح بيش ازحد معمول در دفتر نويسي فاصله باشد

 .درتنظيم مندرجات دفاتر نبايد بين سطوح چيزي نوشته شود

 .حاشيه نويسي دردفتر ممنوع است

للي به اعتبار دفتر دردفتر نبايد خراشيدگي يا حك شدگي وجود داشته باشد، وجود قلم خوردگي خ

 وارد نمي سازد

 درشرايط تنظيم بين دفاتر چهارگانه تجاري تفاوتي وجود ندارد درحاليكه از حيث شرايط :تبصره

  .شكلي دفاتر تابع قواعد يكساني نيستند

دفاتر تجارتي قانوني زماني به عنوان سند عادي به نفع صاحب  :تاجربودن دو طرف دعوا .شرط دوم

ناد است كه خوان و خوانده دفتر هردو تاجر باشند آن هم تاجري كه ملزم به تنظيم دفتر قابل است
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يعني هردو تاجر كاسب عمده باشند، درنتيجه اگر خوانده دعوا غير . ونگهداري دفتر تجاري هستند

تاجر يا تاجر كاسب جزء باشد خواهان تاجر نمي تواند به دفاتر تجارتي خود به عنوان سند به نفع خود 

  .ستناد كندا

درصورتيكه خوانده دعوا تاجر كاسب عمده باشد ولي به طور كلي فاقد دفاتر قانوني باشد به واسطه * 

ارتكاب تقصير توسط خوانده در رعايت تكليف قانوني خود دادگاه براساس مندرجات دفتر تجارتي 

  .مورد استناد خواهان به نفع او حكم مي دهد

 كاسب عمده باشد كه دفاتر تجارتي را تنظيم كرده ولي دفاتر اوقانوني درصورتيكه خوانده دعوا تاجر* 

دفتر تجارتي قانوني خواهان به نفع خواهان حكم مي  مدلول يشين دادگاه براساسنيست مانند فرض پ

   .دهد

درصورتيكه خوانده دعوا تاجر كاسب عمده باشد كه دفاتر تجارتي را به صورت قانوني تنظيم كرده * 

وانده ول دردفتر يعني دفتر تجارتي مورد استناد خواهان ودفتر تجارتي مورد استناد خل مداگر. است

. دول دفتر تجارتي قانوني مورد استناد خواهان به نفع او حكم مي كندعيكسان باشد دادگاه برپايه 

ز ادله امنطبق نباشد هردو دردفتر چنانچه مفاد دفتر تجارتي خواهان با دفتر تجارتي قانوني خوانده 

   .داليل خارج مي شوند وخواهان بايد با استناد به ساير ادله اثبات دعوا ادعاي خودرا اثبات نمايد

. 3  :تجاري بودن منشأ دعوا.شرط سوم

با توجه به اينكه دردفاتر تجارتي صرفاً اعمال تجارتي ذاتي وتبعي به عنوان مندرجات الزامي دفتر قيد 

عاوي كه منشاء آنها عمل تجارتي ذاتي يا تبعي است به عنوان سند به مي شوند، اين دفاتر تنها در د

  .نفع صاحب دفتر قابل استناد هستند
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 چنانچه بيان شد وجود شرايط فوق جهت استناد به دفاتر تجارتي به نفع صاحب دفتر الزم :1تبصره 

 دفتر خود استناد است به عنوان سند درصورت فقدان هريك ازاين شرايط باز صاحب دفتر مي تواند به

  .كند ولي ارزش اثباتي آن درحد اماره قضايي خواهد بود

م قيد دين دردفتر تجار به منزله اقرار كتبي است، درنتيجه هرگاه مفاد دفتر تاجر . مطابق ق:2تبصره 

اقرار ( عليه او به عنوان دليلم باشد هر شخصي مي تواند به دفتر تاجر .متضمن اقرار طبق تعريف ق

  . استناد نمايد، دراين فرض وجود شرايط سه گانه فوق الزم نيست)كتبي

 در صورتيكه به عنوان اقراركتبي دفتر تاجر به زيان او مورد استناد قرار گيرد استنادكنند، :3تبصره 

. نمي تواند مفاد دفتر را تجزيه كرده آنچه را كه به نفع اوست بپذيرد وآنچه به زيان اوست را رد نمايد

 يكپارچه مندرجات دفتر در اين فرض قابليت استناد دارد مگر اينكه استناد كننده خالف به صورت

  .واضح بودن آن بخش از مندرجات دفتر راكه به زيان اوست اثبات نمايد

  : ضمانت اجراي تكليف تنظيم ونگه داري دفاتر تجارتي

تي سه ضمانت اجرادرقوانين پيش مانند ساير تكاليف قانوني، براي تكليف، تنظيم ونگهداري دفاتر تجار

مستند قانوني ضمانت اجراي كيفري اين تكليف . بيني شده است كه عبارتنداز كيفري، اداري، حقوقي

ق تجارت است، ضمانت اجراي اداري آن درقانون ماليات هاي مستقيم مورد حكم قرارگرفته ومستند 

  م .د.آ.ضمانت اجراي مدني تكليف ق

  : ي ضمانت اجراي كيفر-الف

درقانون تجارت هرضمانت اجراي كيفري براي تكليف فوق پيش بيني شده است كه يكي از آنها 

اعم از ورشكسته وغير درصورت ورشكستگي تاجر قابل اعمال است وديگري نسبت به همه تجار 

ت يكي از عناصر مادي جرم ورشكستگي به تقصير . ق542مطابق ماده . ورشكسته قابليت اعمال دارد
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 اين ماده اگر تاجري 2طبق بند. ت است.ري عدم تنظيم ونگهداري دفاتر تجارتي مطابق قاختيا

ورشكسته اعالم گردد ودفتر تجارتي نداشته يا دفاتر او ناقص وبي ترتيب باشد، دادگاه مي تواند تاجر 

عنصر قانوني دومين ضمانت اجراي . ورشكسته را به مجازات ورشكستگي به تقصير محكوم نمايد

ت، مطابق اين ماده اگر تاجري . ق15ري تكليف، تنظيم ونگهداري دفاتر تجارتي ماده كيف

ت رعايت . ق11دفاترچهارگانه فوق را تنظيم نكند يا شرايط شكلي دفاتر را به شرح مقرر در ماده 

  . هزار ريال 10 تا200نكرده باشد مجرم است وبه جزاي نقدي از

  :ت عبارتند از .ق15 اركان مادي جرم موضوع ماده :تبصره

  عدم تنظيم تمام يا برخي از دفاتر تجارتي چهارگانه  -1

 عدم رعايت شرايط شكلي دفاتر تجارتي  -2

ت . ق542ت نيست درحاليكه به موجب ماده . ق15عدم رعايت شرايط تنظيم دفاتر مشمول ماده  

  :چنانچه تاجر ورشكسته 

 -1  .ظيم نكرده باشدتمام يا برخي از دفاتر تجارتي چهارگانه راتن

 .شرايط شكلي دفاتر تجارتي را رعايت نكند -2

شرايط تنظيم دفاتر را رعايت ننموده باشد دادگاه مي تواند اورا به مجازات ورشكستگي به تقصير  -3

  .محكوم نمايد

 ضمانت اجراي اداري تكليف تنظيم ونگهداري دفاتر تجاري در ق : ضمانت اجراي اداري–ب 

يم پيش بيني شده است به موجب اين قانون مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات مالياتهاي مستق

مطابق قانون ماليات . تجار دفاتر تجارتي قانون آنهاست، در صورتيكه تاجر فاقد دفاتر قانوني باشد

  .مستقيم درآمد مشمول ماليات او به طور علي رأس تعيين مي گردد
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م چنانكه مستند ادعاي خواهان دفتر تجارتي .د.ا.ق 210 مطابق ماده : ضمانت اجراي حقوق–ج 

خوانده تاجر باشد درصورت اثبات شدن تاجر بودن خوانده، خوانده مكلف است دفتر مورد استناد را نزد 

دادگاه حاضرنمايد چنانچه خوانده تاجر قادر به ارائه دفتر مورد استناد نباشد بايد اثبات نمايد كه 

كرده است ولي درحال حاضر دسترسي به آن ندارد، يا دفتر به علتي ازعلل دفترمورد استناد را تنظيم 

قرينه (درغير اينصورت دادگاه مي تواند عدم ارائه به دفتر را اماره قضايي . ازبين رفته استقهريه 

  .مبني برصحت ادعاي خواهان قلمداد كنند وبه نفع او حكم دهد)اي

  :ثبت نام دردفتر ثبت تجارتي. تكليف دو

ت درتكليف قانوني براي تجار پيش بيني شده است كه دومين آن تكليف ثبت .انكه بيان شد درقچن

دفتر ثبت تجارتي دفتري است كه نزد سازمان ثبت اسنادوامالك كشور . نام در دفتر ثبت تجارتي است

ه مطابق قانون تجارت كليه تجار اعم ازاشخاص حقيقي تاجر وشركتهاي تجارتي ك. نگهداري مي شود

اشخاص حقيقي تاجر . درايران به تجارت اشتغال دارند ملزمند دردفتر ثبت تجارتي نام نويسي نمايند

وشركتهاي تجارتي خارجي كه درايران به تجارت اشتغال دارند مانند تجار ايراني ملزم به رعايت اين 

  .تكليف هستند

  . كسبه جزء ازاين تكليف مانند تكليف پيشين معاف هستند:1تبصره 

      : باتوجه به مراتب فوق شركتهاي تجارتي درحقوق ايران دردو دفتر ثبت مي شوند كه :2تبصره 

  دفتر ثبت تجارتي.2دفتر ثبت شركتها      . 1

 مندرجات دفتر ثبت تجارتي درحقوق ايران به روش اعالمي دراين دفتر نوشته مي شود نه روش :نكته

 درحد اماره قضايي توان اثبات دارد، لذا ممكن است دادگاه درنتيجه مندرجات اين دفتر صرفاً. بررسي

شخصي را كه به عنوان تاجر در اين دفتر نام نويسي كرده است دردعواي ورشكستگي تاجر قلمداد 
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نكند، همچنين ممكن است شخصي كه دردفتر مذكور ثبت نام نكرده است دردعواي ورشكستگي تاجر 

  .شناخته گردد

دفترثبت تجارتي پيش ازآنكه چيزي درآن نوشته شود بايد توسط دادستان مطابق مقررات : تبصره

دادستان بايد صفحه اول وصفحه آخر دفتربا قيد تعدادصفحات . محل يا نماينده او مهروامضاء شود

  .مهرو امضاء نمايد

ذينفع به  دفتر به اخذ رونوشت  درمقررات حاكم بردفتر ثبت تجارتي حق مراجعه اشخاص :تبصره

درحاليكه مطابق آيين نامه قانون تجارت درخصوص ثبت شركتها . فاد آن پيش بيني نشده استازم

  .اشخاص ذينفع نمي توانند به دفتر ثبت شركتها مراجعه كرده وازمندرجات آن رونوشت بگيرند

 مطابق قانون تجارت ضمانت اجراي تكليف ثبت نام دردفتر ثبت تجارتي ضمانت اجراي :تبصره

  .كيفري است

  : قراردادهاي تجارتي

چنانكه بيان شد قراردادهاي تجارتي در علوم تجارت به عقودي اطالق مي شود كه قانون تجارت احكام 

اين قراردادها عبارتنداز قرارداد داللي، حق العمل . قرارداده استحكم .وآثار آنها را مورد 

  . وقرارداد ضمانت تجارتي، قرارداد حمل ونقل، قرارداد قائم مقام تجارتي )كميسيون(كاري

مبناي تعهد دالل انجام مأموريت هاي محول از جانب آمر قراردادي است :  قرارداد داللي-الف

  . معروف به قرارداد داللي طرفين اين قرارداد را درقانون تجارت آمر بر دالل ناميده است

  :ويژگيهاي اصلي قرارداد داللي به شرح زير است

ت  درموارد سكوت اين قانون . ق335 زيرا طبق ماده:ء عقود جايز استقرارداد داللي جز. الف

قرارداد داللي تابع احكام عقد وكالت است، با توجه به اينكه قانون تجارت درخصوص لزوم جواز اين 

 ٣٩
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درنتيجه قرارداد . عقد حكمي مقرر نكرده است، آن را به تبعيت از عقد وكالت بايد عقدي جايز دانست

  .طرفين منفسخ مي شود حجر توسط طرفين قابل فسخ است، همچنين با فوت ياداللي هرزمان 

 قانون تجارت براي انعقاد قرارداد شرايط شكلي خاصي :قرارداد داللي جزء عقود رضايي است. ب

طرفين منعقد مي شود وبراي اين امر تنظيم تراضي مقررنكرده است، درنتيجه اين قرارداد به صرف 

  . رسمي الزم نيستادي ياعسند اعم از 

 زيرا دوطرف اين قرارداد با انعقاد آن دربرابر يكديگر :قرارداد داللي جزء عقود معوض است. ج

ت . ق335متعهد مي شود، تعهد دالل دربرابرآمر عبارت است ازانجام مأموريت هاي موضوع ماده 

لي تعيين اجرت المسمي با وجود معوض بود قرارداد دال. وتعهد آمر دربرابر دالل پرداخت اجرت است

براي دالل شرط امتياز قرارداد نيست، درصورت عدم توافق طرفين به اجرت قرارداد داللي معتبر است 

  . ودالل مستحق اجرت المثل خواهد بود

ق راجع به دالالن 12 اجرت دالل با توافق طرفين تعيين مي شود، با وجود اين مطابق ماده:نكته

توانند براي دالل اجرتي بيش از تعرفه رسمي براي دالل تعيين كنند، توافق طرفين قرارداد داللي نمي 

آنها نسبت به مبلغ مازاد برتعرفه بي اعتبار است وباطل است ودالل تنها مستحق اجرت تعيين شده 

  .درتعرفه رسمي خواهد بود

ستقيم مالي  زيرا به موجب اين قرارداد طرفين به طورم:قرارداد داللي جزء عقود عهدي است - د

  .به يكديگر تمليك نمي كنند، بلكه صرفاً دربرابر هم متعهد مي شوند

 زيرا دالل بعداز انعقاد قرارداد تعهد خودرا درطول زمان : قرارداد داللي ازعقود مستمر است-ح

ين با وجود ا. اثر اين قرارداد بطور آني بعداز انعقاد قرارداد قابل تحقق واجرا نيست. بايد اجرا نمايد

 ٤٠
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تعيين مدت شرط اعتبار قرارداد داللي نيست، البته طرفين مي توانند براي قرارداد داللي مدت تعيين 

  .نمايد اثر تعيين مدت براي اين قرارداد انحالل عقد وانقضاي مدت است

  : آثارقرارداد داللي

به ). دي دالل استقانوني وقراردا( مهمترين بحث درارتباط با آثارقرارداد داللي حقوق وتكاليف :نكته

  .اين ترتيب حقوق وتكاليف دالل را به شرح زير مي توان بيان كرد

  : حقوق دالل–الف 

مهمترين حق قراردادي دالل حق مطالبه اجرت است كه ممكن است اجرت المسمي ويا اجرت المثل 

  .باشد

مطابق اين ماده . ت مورد حكم قرارگرفته است. ق348زمان استحقاق دالل براي مطالبه اجرت درماده

مگر درصورتيكه معامله به راهنمايي ويا وساطت او تمام دالل نمي تواند حق داللي را مطالبه نمايد 

  .شده باشد

دكترين  درقانون تجارت تمام شدن معامله به وساطت وراهنمايي دالل تعريف نشده است، درنيتجه در

برخي تمام شدن معامله را به . ر وجود داردحقوقي ورويه قضايي درباره مفهوم اين عبارت اختالف نظ

گرچه قوانين موجود در قانون . معناي انعقاد قرارداد منعقد شده بين آمر وطرف مقابل تغيير كرده اند

نظرغالب دردكترين . دوم هماهنگ استتجارت ومعناي عرفي عبارت تمام شدن معامله با ديدگاه 

  .حقوقي ورويه قضايي ديدگاه نخست است

ت جزء قواعد تكميلي حاكم برقرارداد داللي است، درنتيجه آمر . ق348 حكم مقرر درماده :تبصره

 اشخاص فوق مي مثالبعنوان . كنند تراضي ودالل مي توانند به هرشكلي كه مايل هستند برخالف آن

همچنين ممكن . توانند توافق نمايندكه تمام اجرت دالل بالفاصله پس از انعقاد داللي پرداخت شد

 ٤١
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است توافق كنندكه بخشي از اجرت بالفاصله بعدازانعقاد قرارداد داللي پرداخت گردد وپرداخت بخشي 

  .از آن به اجرا شدن تعهدات ناشي از قرارداد منعقد شده بين آمرو طرف مقابل موكول شود

 واسطه  پيدا كردن طرف معامله و  درصورتيكه مأموريت دالل واسطه گري انجام معامله يا توأماً:نكته

به عقد .شبيه است گري انجام آن باشد قرارداد داللي ازحيث زمان استحقاق دالل براي مطالبه اجرت 

. م عامل پس ازانجام عمل موضوع قرارداد مستحق اجرت مي شود.جعاله، زيرا درعقد جعاله طبق ق

يث زمان استحقاق درصورتيكه مأموريت دالل منحصراً پيداكردن طرف معامله باشد، قرارداد داللي ازح

اجرت با قرارداد جعاله تفاوت دارد، زيرا دراين فرض باوجود اينكه دالل مأموريت خودرا انجام داده 

  .است حق مطالبه اجرت ندارد تابين آمر وطرف مقابل قرارداد مورد نظر منعقد گردد

داد خصوصي ت برعهده آمر است، مگر اينكه قرار. ق354 پرداخت اجرت دالل مطابق ماده :تبصره

  .بين آمروطرف مقابل غيرازاين ترتيب مقرر دارد

دراين صورت پرداخت اجرت به ترتيب مقرر درقرارداد خصوصي طرفين صورت خواهد گرفت، 

دررشته خاص ازداللي پرداخت   مسلم صريح بين طرفين عرف تجارتيدرصورتيكه بدون وجود قرارداد

 مقابل قراردهد، برپايه عرف موجود هردو طرف اجرت دالل را به طور مساوي به عهده آمروطرف

همچنين اگر درفرضي هردو طرف قراردادي كه با . متساوياً ملزم به پرداخت اجرت دالل هستند

پرداخت اجرت دالل به اعتبار . راهنمايي ووساطت دالل منعقد شده است به دالل مأموريت داده باشند

 قرارداد خواهد بود تقسيم مساوي اجرت دالالن آمربودن هردوطرف به طور مساوي برعهده طرفين

  .معامالت ملكي بين طرفين قرارداد براين اساس توجيه مي شود

  :اجرت دالل درقراردادهاي معلق وممنوع

 ٤٢
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 و وساطت دالل بين آمرو طرف مقابل قراردادي به  راهنماييت درصورتيكه با. ق350مطابق ماده 

دالل پس از حصول معلق عليه مستحق اجرت مي شود، . دصورت معلق با تعليق درمنشاء منعقد گرد

.  شود تادالل بتواند اجرت خودرا از آمر مطالبه نمايد محقق واقعيعني بايد شرط تعليقي درعالم

. ازآنجاكه اين قاعده راجع به قرارداد است ماهيتاً جزء قواعد تكميلي است وشرط خالف ان معتبراست

ا آمرتوافق نمايد كه به محض انعقاد قرارداد معلق توسط آمر دالل  دالل مي تواند بمثالبه عنوان 

اين حكم به عنوان . ت داللي معامالت ممنوعه اجرت ندارد. ق353طبق ماده . مستحق اجرت باشد

درماده فوق معامالت ممنوع . ضمانت اجراي مدني جهت پيشگيري از داللي درقراردادهاي ممنوع است

درنتيجه چه معامله ممنوعه مورد نظر باطل باشد وچه معتبر داللي كه . لاعم است ازقراردادهاي باط

يكي ازمصاديق مهم معامالت .  حق اجرت نخواهد بودقرارداد با وساطت او بسته شده است، مثل

قانون اوراق بهادار . ممنوع معتبر درحقوق تجارت معامله اوراق بهادار با استفاده از اطالعات نهايي است

ادهايي امالت را با ضمانت اجراي كيفري منع كرده است ولي با وجود ممنوعيت چنين قرارداينگونه مع

   .صورت منعقد شدن معتبر استرد

 به طوركلي قراردادهايي كه ازحيث حقوقي باطل يا غيرنافذند، جزء معامالت ممنوع قلمداد :تبصره

ن آنها انعقاد قرارداد را منع كرده مي شوند، همچنين است قراردادهايي كه قانون بدون تصريح به بطال

   .  يا براي آن ضمانت اجراي كيفري پيش بيني نموده است

وع بودن قرارداد عالم باشد يا جاهل، فاقد ن داللي معامالت ممنوعه اعم ازاينكه دالل به مم:تبصره 

  .اجرت است
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ردد يا به جهتي ازجهات گاقاله  درصورتيكه قرارداد منعقد شده با وساطت دالل بعداز انعقاد :نكته

قانوني فسخ شود حق مطالبه اجرت ازدالل سلب نمي شود، مگراينكه فسخ شدن قرارداد مستند به 

  .استتدليس مهمترين مصداق آن . دالل باشد

اصوالً درداللي برخالف حق العمل كاري مخارج انجام  :حق مطالبه مخارج دالل)دومين حق( .2

 دالل است وبه آمرتحميل نمي شود، حتي اگر با راهنمايي و مأموريت توسط دالل برعهده خود

به عبارت ديگر تمام شدن قرارداد با وساطت . وساطت دالل بين آمر وطرف مقابل قرارداد منعقد گردد

  .دالل موجب استحقاق مطالبه مخارج توسط او نيست

  :دردو مورد استثنايي زير مخارج داللي برعهده آمر است

ه آمر قرارگيرد اين توافق ممكن دطرفين توافق كرده باشند كه مخارج داللي برعه درصورتيكه –الف 

  . شرط ضمن قرارداد داللي يا به صورت توافق جداگانه صورت گيردناست به عنوا

  . درصورتيكه عرف تجارتي محل مخارج داللي را برعهده آمر بداند–ب 

يران وعدم صراحت قانوني درخصوص حق  با توجه به استثنايي بودن حق حبس درحقوق ا:كته مهمن

حبس دالل، دالل درمقابل امر براي مطالبه اجرت ومخارج حق حبسي ندارد باوجود اين دالل وآمر مي 

  .درمقابل يكديگر حق حبس درنظر بگيرند تواند با توافق براي خود

رشته ت دالل مي تواند در. ق336 مطابق ماده :حق داللي دررشته هاي مختلف :سومين حق.3

نها با احراز شرايط قانوني پروانه دراين صورت بايد براي هركدام ازآ. هاي مختلف به داللي تصدي كند

فعاليت دريك رشته براي دالل اختيار مجزا از مراجع صالحيت دار اخذ كند، درنتيجه داشتن پروانه 

يت براي همه رشته درصورت نداشتن پروانه فعال. تصدي به داللي درساير رشته ها ايجاد نمي كند

 ٤٤
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ق  9هايي كه دالل درآنها به داللي اشتغال دارد عمل دالل از مصاديق داللي بودن پروانه ومشمول ماده

  .راجع به دالالن است

 دالل مي تواند عالوه برداللي ساير اعمال : حق اشتغال به ساير اعمال تجارتي :چهاريمن حق.4

. نوان مثال هم داللي نمايد وهم متصدي حمل ونقل باشدبه ع. تجارتي ذاتي را نيز شغل خود قراردهد

  . پيش بيني شده336درماده 

ت دالل مي تواند . ق341 مطابق ماده : حق داللي همزمان براي چند آمر: پنجمين حق.5

همزمان دريك رشته يا رشته هاي مختلف براي آمران متعدد داللي كند مانند رويه اي كه درداللي 

درصورت تعدد همزمان آمران طرف قرارداد با دالل مطابق اين ماده دالل .  داردمعامالت ملكي وجود

مكلف است اين امر را به آنها اطالع دهد درغيراينصورت به واسطه تخلف از انجام تكليف قانوني تكليف 

  .قانوني مطابق قواعد عمومي دربرابر آمران زيان ديده مسئوليت مدني دارد

 وقانون  مانند آنچه درخصوص حقوق دالل بيان شد، قرارداد داللي:لتكاليف ومسئوليت هاي دال

  :تكاليف ومسئوليتهاي برعهده دالل قرارداده اند كه مهمترين آنها به شرح زير است

معموالً براي انعقاد قرارداد بين آمرو طرف مقابل اسنادي :  تضمين اصالت اسناد مبادله شده-1

ول اطمينان از اصالت اين اسناد براي دالل مطابق قانون تجارت مبادله مي شود به واسطه دشواري حص

اصوالً دالل ضامن اصالت اسناد مبادله شده بين طرفين نيست، مگر اينكه شروط زير همزمان محقق 

  :گردد

 اسناد مبادله شده مربوط به قراردادي باشد كه باوساطت يا راهنمايي دالل بين طرفين منعقد .الف 

  .شده است

   .ناد ازطريق دالل بين طرفين معامله گردد اس.ب 

 ٤٥
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  . امضاي اسناد مبادله شده متعلق به طرفين باشد كه با وساطت دالل با يكديگر معامله كرده اند.ج 

  : نگهداري نمونه مال موضوع معامله در صورتي كه داللي ازروي نمونه باشد-2

مونه باشد دالل بايد نمونه مال ت درصورتيكه فروش با وساطت دالل از روي ن.ق340مطابق ماده 

ت پايان يافتن . ق340منظور ازختم معامله درماده . موضوع معامله را تاموقع ختم معامله نگاه دارد

  .اجراي تعهدات ناشي از قرارداد منعقد شده است نه صرفاً انعقاد قرارداد بين آمر وطرف مقابل

 موضوع معامالت نه صرفاً اموالي كه به تجارت ر از مال التجاره كااليت منظو. ق340 درماده :تبصره

  .اختصاص يافته اند

 تكليف فوق به منظور سرعت بخشيدن به فرايند رسيدگي به اختالفات تجاري وحمايت از :تبصره

  .طرف مقابل قرارداد به عهده دالل گذاشته شده است

  : درموارد زير دالل از تكاليف فوق معاف است:تبصره

  .مر وطرف مقابل قرارداد با توافق دالل را ازاين تكليف معاف سازند درصورتي كه آ-الف

  . ونظاير ندارداشباح درصورتي كه مال موضوع قرارداد قيمي باشد كه -ب

  . در صورتي كه عرف تجارتي محل دالل را از تكليف فوق معاف بداند-ج

  : رد اسناد واموال سپرده شده به دالل جهت انجام معامله-3

ت دالل مسئول تمام اشياء واسنادي است كه در ضمن معامالت به اوداده شده . ق339 مطابق ماده

اين اشياء واسناد معموالً ازجانب آمر به دالل تسليم مي شود با وجود اين ممكن است متعلق به . است

درهرصورت دالل درمقابل مالك اشياء واسناد سپرده شده خواه آمر باشد . طرف مقابل قرارداد باشد

  .واه طرف مقابل مسئوليت داردخ

 ٤٦
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ازحيث قراردادي مسئوليت دالل درخصوص اشياء واسناد سپرده شده به او از نوع تعهد به نتيجه * 

است، يعني دالل متعهد است آنها را به طور صحيح وسالم به مالك يا نماينده يا قائم مقام او برگرداند، 

ناد است، مگر اينكه سا نقص وعيب اشياء وا يفدرغيراينصورت مسئول جبران خسارات ناشي ازتخل

  . بوده استقهريه واسناد ناشي از قوه    ثابت كند خسارات وارد شده به اشياء

ت جهت معافيت دالل از مسئوليت موضوع اين ماده صرفاً وجود يكي از شروط . ق339 درماده:تبصره

ن درپايه تحليل درست جهت يعني خارجي بودن آن الزم قلمداد شده است با وجود ايقوه قاهره 

يعني خارجي بودن، غير قابل   قهريهمعافيت دالل از مسئوليت مورد بحث همه شروط سه گانه قوه

  .پيش بيني بودن وغير قابل دفع بودن بايد احراز شود

ت براي جبران خسارات وارد شده به اشياء . ق339 درصورتيكه مسئوليت دالل درماده :تبصره

امالت به او سپرده شده اند، درچهارچوب نظريه مسئوليت مدني مورد تحليل واسنادي كه ضمن مع

قرار گيرد، مسئوليت دالل دراين خصوص مسئوليت مبتني بر نظريه خطر است نه مسئوليت مبتني بر 

  .تقصير

آنها نسبت به اشياء واسناد سپرده شده به  يكي از تفاوتهاي عمده دالل با وكيل درمسئوليت :تبصره

ست، وكيل درصورتي مشمول جبران خسارات اين اموال است كه در نگهداري آنها مرتكب تقصير آنها ا

  . استقوه قهريهول است مگراينكه ثابت كند خسارات ناشي از ئسشده باشد، درحاليكه دالل همواره م

 ت درمواردي تكليف اطالع. به واسطه اماني بودن وظايف وفعاليت دالل ق: تكليف اطالع رساني -4

رساني برعهده او قرارداده است، دربرخي موارد ذينفع اين تكليف آمر است درمواردي طرف مقابل 

معامله ذينفع مي باشد ودربرخي موارد ديگر به نفع هردو طرف آمر وطرف مقابل دالل ملزم به اطالع 

  .رساني است

 ٤٧
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است كه دالل همزمان  يكي ازمصاديق تكليف اطالع رساني به آمر فرضي :اطالع رساني به آمر. الف

  .دريك يا چند رشته براي آمران متعددي داللي مي كند

 در دوصورت ذينفع تكليف اطالع رساني دالل صرفاً طرف :اطالع رساني به طرف مقابل قرارداد. ب

  :مقابل قرارداد است كه عبارتنداز 

. 1  ذينفع بودن دالل در قرارداد

(سهيم. 2  درقرارداد) شريك بودن

ت درصورتيكه دالل درنقش معامله منتفع يا سهيم باشد، بايد اين موضوع را به . ق346 مطابق ماده

  .طرفي كه ازآن بي اطالع است اطالع دهد

درحالت سهيم بودن دالل درمال . بين سهيم بودن دالل درقرارداد وذينفع بودن او تفاوت وجود دارد* 

ت ذينفع بودن دالل بدون مشاركت موضوع معامله مالكيت دارد يا تحصيل مي كند ولي درحال

درقرارداد صرفاً درنتيجه آن نفعي تحصيل مي كند مانند اينكه آمردرمقابل دالل تعهدكند كه اگر مال 

مورد نظر را با وساطت او خريداري كند دالل براي مدتي مالك منافع آن شود يا حق انتفاع ازآن 

  .داشته باشد

دوفرض فوق عمل نكند اوالً درصورت ورود خسارت براي  دركهچنانچه دالل به تكليف اطالع رساني * 

 اطالع مسئوليت مدني دارد، ثانياً ترك فعل او عنوان مجرمانه دارد وبه جزاي  بيجبران زيان طرف

  .ت محكوم خواهد شد. ق346نقدي موضوع ماده 

يم باشد، با ايي او منعقد شده است سه چنانچه دالل در قراردادي كه با وساطت يا راهنم:تبصره

ت . ق347شريك خود درقرارداد براي اجراي تعهدات ناشي ازعقد مسئوليت تضامني دارد، درماده 

 ٤٨
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فرض قانونگذار اين است كه دالل با آمر خود درقرارداد شريك مي شود، درنتيجه دراين ماده 

  .مسئوليت تضامني بين آمر ودالل مورد حكم قرار گرفته است

ت درهرحال برعهده دالل است اعم ازاينكه مراتب را . ق347وضوع ماده  مسئوليت تضامني م:تبصره

  . به طرف مقابل اطالع داده باشد يا دراين مورد به او اطالع رساني نكند)در قراردادشريك بودن (

ت دالل بايد درنهايت صحت واز روي . ق337 مطابق ماده :اطالع رساني به هردوطرف قرارداد. ج

اد را از جزئيات معامله آگاه نمايد ولو اينكه صرفاً ازجانب يكي ازآنها مأموريت صداقت هردوطرف قرارد

  .داشته باشد، درغير اينصورت مشمول جبران خسارات ناشي از تقصير خود است

ت دالل ضامن اعتبار اشخاصي كه باوساطت وراهنمايي او با يكديگر قرارداد منعقد مي . مطابق ق:نكته

ر بعداز وساطت دالل ومنعقد شدن قرارداد بين آمروطرف مقابل معلوم گردد كنند نيست، درنتيجه اگ

طرف مقابل به واسطه توقف قادر به اجراي تعهدات ناشي از عقد نيست دالل دربرابر آمر مسئوليتي 

  .نخواهد داشت

ند چنانچه دالل با وجود علم به متوقف بودن طرف مقابل ازاطالع رساني درمورد آن به آمر خودداري ك

ت به واسطه تقصير درانجام تكليف اطالع رساني درباره جزئيات معامله درمقابل آمر . ق337طبق ماده 

به همين ترتيب دربرابر طرف مقابل قرارداد نيز ضامن اعتبار آمر نيست، مگر . مسئوليت مدني دارد

  .هدوآنرا به طرف مقابل اطالع نداينكه از ناتواني آمر درانجام تعهدات آگاه باشد 

دالل مسئول اجراي تعهدات ناشي ازقراردادي كه با راهنمايي يا وساطت او منعقد شده است نمي  *

باشد، مگر درصورتي كه طرفين قرارداد يايكي ازآنها به اعتبار شخص دالل قرارداد منعقد كرده 

 . نمايددالل هر دوطرف را دربرابر يكديگر ويا يكي از آنها را دربرابر ديگري ضمانتيعني باشد

  7/3/90 8 جلسه   تجارت

 ٤٩
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  قرارداد حق الهمل كاري

 مبني بر قراردادي است يگرد جهت انعقاد قرارداد به نام خود و به حساب :مأموريت حق العمل كار

 .كه اصطالحأ به آن قرارداد حق العمل كاري آمر و حق العمل كار ناميده مي شود

  :زير استويژگيهاي اصلي قرار داد حق العمل كاري به شرح 

براي صحت اين قرار داد رعايت تشريفات خاصي . قرارداد حق العمل كاري از عقود رضايي است ) 1

مانند تنظيم سند الزم نيست در نتيجه اين قرار داد ممكن است به صورت كتبي يا شفاهي منعقد 

  .كردد 

برابر هم تعهداتي را بر قرارداد حق العمل كاري از عقود عهدي است طرفين اين قرار داد صرفأ در ) 2

تعهد حق العمل كار در برابر آمر . عهده ميگيرند و به طور مستقيم مالي به يكديگر تمليك نميكنند

  .عبارت است از انعقاد قرارداد به نام خود و حساب آمر و تعهد آمر عبارت است از پرداخت اجرت 

  

  حق العمل كار

 را به نام خود و به حساب آمر بر عهده ميگيرد ممكن  قراردادي كه حق العمل كار انعقاد آن)بصرهت

 اجاره بيمه و ساير قرار دادها باد وجود اين  بيعاست هر كدام از عقود با نام يا بي نام باشد مانند

 ميشود به ر به نام خود و به حساب آمبيعمعموال حق العمل كار در روابط بازرگاني مأمور انعقاد عقد 

رد قانون تجارت نيز قانون گزار در مقام بيان آثار قرار داد حق العمل كاري از واژه  در موابيلقپايه اين 

  .فروش يا خريد استفاده كرده است

 به نام خود و به حساب ديگري حق العمل كار ممكن است از جانب  بيع براي انعقاد قرارداد)بصرهت

  .فروشنده مأمور انعقاد قرار داد كردد يا از جانب خريدار 

 ٥٠
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 معموال در قرار داد بيعي كه حق العمل كار انعقاد و آن را به نام خود و به حساب ديگري )رهبصت

 بودن مبيع شده با وجود اين كلي في الذمه.مال موضوع معامله كلي في الذمه است .  ميشود عهده دار

  .نيست

 آمر و حق  قرارداد حق العمل كاري جزء عقود معوض است اجرت حق العمل كار با توافق بين)3

العمل كار تعيين ميشود با وجود اين توافق بر اجرت شرط صحت قرار داد حق العمل كاري نيست در 

  . المثل خواهد بوداجرتصورت عدم توافق طرفين در مورد اجرت حق العمل كار مستحق 

  برخالف داللي در قراداد حق العمل كاري اراده طرفين براي تعيين اجرت حق العمل كار)بصرهت

رت براي حق العمل كار تعيين گردد توسط او جدر نتيجه هر مبلغي كه به عنوان ا. محدوديتي ندارد

  .قابل مطالبه ميباشد

علت آن در موارد سكوت قانون ت اين قرار داد تابع (قرار داد حق العمل كاري جزء عقود جايزات ) 4

 را فسخ كنند و قرار داد با فوت يا حجر بنابر اين هر يك از طرفين ميتوانند آن) مقررات وكالت ميباشد

  .هر يك از آنها منفسخ ميشود

 چنان چه كه بيان شد قرارداد حق العمل كاري جزء عقود با نام تجارتي است در نتيجه اين )بصرهت

انون ت است و اگر قانون تجارت در ارتباط با  مسئله پيرامون اين قرارداد ققرار داد در وحله اول تابع 

  .اشته باشد مقررات باب وكالت  ق ، م ، نيست به آن اهمال خواهد شدحكمي ند

  حقوق وكالت حق العمل كار 

 بر اساس قرارداد حق العمل كاري و ق ، ت ، با انعقاد اين قرار داد :حقوق حق العمل كار) الف

  .حقوقي براي حق العمل كار ايجاد ميشود كه مهمترين آنها به شرح ذيل است

 ٥١
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 مهمترين قرارداد حق العمل كاري حق العمل كار حق مطالبه اجرت است :اجرتحق مطالبه ) 1

  . باشدمثل يا اجرت السمياجرت حق العمل كار ممكن است به صورت اجرت الم

 پرداخت اجرت حق العمل كار بر عهده آمر است طرق مقابل معامله اي كه حق العمل كار به )بصرهت

  .ؤوليتي براي پرداخت اجرت حق العمل كار نداردنام خود به حساب آمر منعقد ميكند مس

 در نتيجه تا زماني كه قرار داد منعقد شده توسط حق العمل كار مستحق دريافت اجرت : نكته 

 .ميشود كه قراردادي كه او به نام خود و به حساب آمر منعقد كرده است اجرا شده باشد

سط حق العمل كار اجرا نشده است نميتواند  در نتيجه تا زماني كه قرارداد منعقد شده تو:نكته* 

رت خود را آمر مطالبه نمايد اين قاعده جزء قواعد تكميلي حاكم بر قرارداد حق العمل كاري است جا

  .راضي نمايندتدر نتيجه طرفين قرارداد حق العمل كاري ميتوانند بر خالف آن 

 ق ، ت ، حق العمل كار پيش از 369 در موارد  زير به عنوان استثنايي قاعده موضوع ماده )بصرهت

  . اجرا شدن قرارداد مستحق اجرت است

  .در صورتي كه عدم اجرا مستند آمر باشد ) 1

در صورتي كه حق العمل كار و آمر توافق كرده باشند بر قابل مطالعه بودن اجرت حق العمل كار را ) 2

   . ق ، م 220قبل از اجراي عقد مستحق اجرت بداند، مستند ماده 

ق العمل كار به نام خود و به حساب ديگري منعقد كرده است ح در صورتي كه قرارداد ي كه )بصرهت

به علل ديگري غير از علل مستند به آمر اجرا نشود حق العمل كار متناسب با اقداماتي انجام داده 

  .است مستحق اجرت المثل خواهد بود

حق  يم ناظر به اجرت المس369ح مقرر در ماده استحقاق مطالبه اجرت با اجرا شدن قرارداد به شر

العمل كار است در نتيجه چنان چه بعد از انعقاد قرارداد حق العمل كاري و انجام ماموريت توسط حق 

 ٥٢
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العمل كار قراردادي كه او به نام خود و به حساب ديگري بسته است به هر علتي كه اجرا نشود حق 

  .العمل كار مستحق اجرت المثل است

حق   :مطالبه مخارج حق العمل كاري

مخارج ) 1: است مشروط بر اين كه اصوال بر عهده آمربر خالف داللي مخارج حق العمل كاري 

هزينه كردن اين مخارج به ) 2. صرف شده عرفأ براي انعقاد قرارداد توسط حق العمل كار الزم باشد

  .نفع آمر باشد

ود هزينه ميكند اجزاء متعددي دارد مانند هزينه مخارجي كه حق العمل كار براي انجام ماموريت خ

  .........انبار داري حمل و نقل هزينه بچه ، هزينه مسافرت ، عوارض گمركي و غيره 

  .تمام اين مخارج با رعايت شروط فوق توسط حق العمل كار از آمر قالب مطالبه است 

ل كاري بر عهده خود حق العمل كار  در موارد زير عنوان استثنايي قاعده فوق مخارج حق العم)بصرهت

در صورتي كه آمر و حق العمل كار توافق كنند كه مخارج حق العمل كاري بر عهده حق ) است ،الف

در صورتي كه عرف تجارتي محل مخارج حق العمل كاري بر عهده حق ) ب. العمل كار قرار بگيرد

  .العمل كار بداند

 ق، ت ، 368 منظور از مساعده در ماده :اده استحق مطالبه مساعده اي كه به نفع آمر د) 3

تأمين منابع هاي اجراي قرارداد توسط حق العمل كار است در نتيجه مطابق مجوز اعطا شد، در اين 

ماده حق العمل كار ميتواند زماني كه مĤمور از جانب خريدار است قيمت قرارداد را از محل منابع مالي 

اند مبلغي پرداخت شده را اصال و منفعنأ از آمر مطالبه كند خواه خود تأمين كدن در اين صورت ميتو

تأمين مالي اجراي .از جانب آمر براي تأمين مالي قرار داد اذن داشته باشد و خواه فاقد اذن باشد

توسط حق العمل كار از مصاديق ايفاي دين توسط شخص ثالث نيست زيرا ) دادن مساعده(قرارداد 

 ٥٣
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 است و تعهدات ناشي از قرارداد در برابر طرف مقابل تعهدات تهسنام خود ب را بهحق العمل كار قرارداد 

  .خود اوست نه دين آمر

حق حبس بر  خالف دالل حق العمل كار براي وصول مطالبات خود از آمر در برابر او حق حبس ) 4

  .دارد 

 در ارتباط با قرارداد  مطالباتي است كهه حق حبس حق العمل كار در مقابل آمر راجع به كلي:نكته * 

حق العمل كاري از آمر دارد بنابر اين حق العمل كار بابت وصول اجرت خود مخارج حق العمل كاري 

  . و طلب خود بابت مساعده در مقابل آمر حق حبس دارد

 در صورتي كه حق العمل كار مامور از جانب خريدار باشد حق العمل كار ميتواند تا وصول )بصرهت

د ازتسليم اين اموال به آمر خود داري كند چنانچه حق العمل كار از جانب فروشنده مامور مطالبات خو

باشد پس از دريافت ثمن مبلغ اخذ شده را به آمر بدهكار ميشود چون همزمان به آمر بدهكار و از او 

س از  قهري صورت ميگيرد در نتيجه حق العمل كار بايد باقي مانده مبلغي را پ طهاطرطلب كار است

  .كسر مطالبات خود به آمر پرداخت كند 

   :تكاليف حق العمل كار

تكاليف حق العمل كار مانند حقوق او جنبه قراردادي يا قانوني داشته باشد مهمترين تكاليف حق 

 .العمل كار به شرح زير است

له  حق العمل كار ملزم است هويت آمر را هم در مرح:عدم افشاي هويت آمر به طرف مقابل ) 1

انعقاد قرارداد و هم در اجراي آن در برابر طرف مقابل مخفي نگه دارد زيرا يكي از علل اصلي استفاده 

آمر از خدمات حق العمل كار عدم تمايل او به افشاي هويت خود به طرف مقابل است در صورتي كه 

  .حق العمل كار اين تكليف خود را نقض كند مسؤول جبران خسارت آمر خواهد بود

 ٥٤
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 ، حق العمل كار بايد آمر را از جريان اقدامات 359 اطالع رساني به آمر مطابق ق ، ت ، ماده مهم) 2*

. موضوع را فورا به او اطالع دهد) انعقاد قرارداد(خود مطلع نمايد و بويژه در صورتي انجام ماموريت 

ويت آمر براي طرف  اين تكليف ناقص بودن نمايندگي حق العمل كار است از آنجا كه هير نظنايبم

مقابل قرارداد ناشناخته است تنها منبع اطالعات آمر در خصوص اقدامات حق العمل كار و انجام يافتن 

 . است كارماموريت توسط او خود حق العمل

مانند وكالت در حق العمل كاري نيز حق العمل : رعايت دستورات آمر در خصوص شرايط معامله ) 3

 خود بايد دستورات آمر را رعايت كند به عنوان مثال بيمه كردن اموال كار در فرايند انجام ماموريت

 از تكاليف حق العمل كار نيست ولي اگر آمر به حق العمل كار بيمه كردن اموال را قانوناًموضوع معامله 

  .حق العمل كار مكلف اموال موضوع معامله را بيمه نمايد. دستور داده باشد

ر مامور از جانب فروشنده باشد بايد مال مورد معامله را به قيمتي كه  چنانچه حق العمل كا:تبصره 

آمر تعيين كرده است بفروشنده در صورتي كه حق العمل كار مامور به فروش مال مورد نظر را به 

 قرارداد منعقد شده معتبر است با وجود اين حق دقيمتي كمتر از مبلغ تعيين شده توسط آمر بفروش

ر مقابل آمر مسئول تفاوت قيمت خواهد بود مگر اينكه ثابت كند انجام معامله  دالعمل كار شخصاً

همچنين . جهت پرهيز از ضرر بيشتري الزم بوده و تحصيل اجازه آمر به موقع امكان پذير نبوده است

اگرحق العمل كار مامور از جانب خريدار باشد بايد مال را به قيمت تعيين شده توسط آمر خريداري 

 است ولي حق العمل كار عتبرمغير اين صورت قرارداد را به مبلغي بيشتر منعقد كند قرارداد كند در 

عقاد قرارداد براي پرهيز از ضرر ننمي تواند تفاوت قيمت را به آمر مطالبه كند مگر اينكه اثبات كند ا

  .بيشتر الزم بود و كسب اجازه آمر موقع امكان پذير نبوده است

 ٥٥
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ضمانت اجراي تخلف حق العمل كار از دستورات آمر مسئوليت او براي جبران  به طور كلي :تبصره 

  .خسارات آمر است اين تخلفات خللي به اعتبار قرارداد منعقد شده وارد نميسازد

 كليه حقوق و منافع حاصل از قرارداد حتي اگر : از قرارداد منعقد شده )انتفاع(استفاده عدم) 4

ي از قرارداد مورد نظر ببرد ععلق به آمر حق العمل كار نميتواند هيچ نفنفعي خالف انتظار آمر باشد مت

در نتيجه اگر مامور از جانب فروشنده باشد و قرارداد را به مبلغي بيش از قيمت تعيين شده توسط  

و . آمر منعقد كند بايد مبلغ مازاد را به حساب آمر بپردازيم و همچنين اگر مامور از جانب خريدار باشد

  . را به قيمتي كمتر از آنچه كه خريدار تعيين كرده است بخرد تفاوت قيمت متعلق به آمر استمال

  :اجراي تعهدات طرف مقابل قرارداد به نفع آمر در موارد مقرر در قانون ) 5

 اگر مثالاصوال حق العمل كار در برابر آمر مسئول انجام تعهدات طرف مقابل نيست به عنوان 

ال است چنانچه فروشنده از تسليم مبيع خودداري كند حق العمل كار در برابر آمر ماموريت او خريد م

مسئوليت ندارد همچنين است اگر مامور از جانب فروشنده باشد و طرف مقابل از پرداخت قيمت 

 بر قاعده فوق ق ، ت ، حق العمل كار را در شتباهخودداري كند با وجود اين در مواردي به عنوان ا

  : مسئول اجراي تعهدات طرف مقابل قرار داده است اين موارد عبارتند از برابر آمر

  .در صورتي كه حق العمل كار طرف مقابل را در برابر آمر ضمانت كند -1

در صورتي كه حق العمل كار مجاز در معامله اعتباري نبوده و به صورت اعتباري قرارداد منعقد  -2

(  مورد به صورت نسيه يا بيع سلف حسبقد بيع است قرارداد رايعني اگر ماموريت او انعقاد ع. نمايد

. قرارداد اعتباري ، منعقد كند در صورتي كه انعقاد قرارداد اعتباري طبق عرف محل متداول باشد) سلم

حق العمل كار حتي بدون اذن سريع از جانب آمر براي معامله اعتباري معذون محسوب ميشود و در 

 ٥٦
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عهدات طرف مقابل در برابر آمر نيست مگر اينكه آمر دستوري بر خالف اين فرض مسئول اجراي ت

 .عرف رايج داده باشد

در صورتي كه حق العمل كار قيمت معامله را به صورت غير واقعي كمتر يا بيشتر از قيمت واقعي  -3

 معامله را به  ق ت ، حق العمل كار بايد بعد از انعقاد قرارداد قيمت370به آمر اعالم نمايد مطابق ماده 

قيمت فروش را . صورت واقعي به آمر اعالم نمايد در غير اينصورت اگر از جانب فروشنده مامور باشد 

كمتر از قيمت واقعي به آمر اعالم كند آمر ميتواند خود حق العمل كار را خريدار محسوب كند و 

نب خريدار باشد و قيمت قيمت قراردادي را از حق العمل مطالبه كند و همچنين اگر مامور از جا

خريدار را مبلغي بيش از قيمت قراردادي به آمر اعالم كند آمر ميتواند خود حق العمل كار را فروشنده 

  .محسوب كند و تسليم مبيع را از حق العمل كار تقاضا نمايد
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نظور حمايت از منافع آمر اصوالً حق العمل كار از معامله با به م:  خودداري از معامله با خود : بصرهت

خود ممنوع است و بايد از آن امتناع كند به اين معني كه اگر حق العمل كار مأمور براي فروش مال 

است نبايد مال مورد نظر را به خود بفروشد و اگر مأمور براي خريد باشد نبايد در مقام انجام مأموريت 

  )فلسفه آن حمايت از منافع آمر(حساب آمر خريداري نمايد مال خود را به 

 در دو مورد معامله با خود براي حق العمل كار جايز است يكي از موارد صراحتاً در قانون :نكته 

  .تجارت پيش بيني شده و ديگري از اصول كلي قابل استنباط است
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 در صورتي كه مال – الف . موارد جايز معامله با خود براي حق العمل كار بشرح زير است

  بورسي يا بازاري داشته باشد مانند اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و ساير هنظمموضوع معامله 

  .اموالي كه قيمت بازاري دارد

  . در صورتي كه آمر صراحتاً به حق العمل كار اذن در معامله با خود داده باشد–ب 

عقد مي كند مانند ساير موارد مستحق اجرت و نارداد مدر مواردي كه حق العمل كار با خود قر

  .همچنين مخارج حق العمل كاري است

 بورسي يا بازاري براي مال موضوع معامله هندر صورتي كه حق العمل به واسطه اي وجود مظ:تبصره 

د خواهد قيمت قراردا) روز انجام وكالت(با خود قرارداد منعقد مي كند قيمت روز انعقاد معامله با خود 

  .بود

 قرارداد ضمانت بر اساس اثر ذاتي آن در حقوق ايران به دو نوع –) 411 تا 402: (قرارداد ضمانت *

  )ضم ذمه بر ذمه تقسيم مي شود (يضمانت نقل ذمه بر ذمه و ضمانت تضامن

 ردبرّي و ضامن ) مضمون له(در نوع اول با انعقاد قرارداد مديون اصلي مضمون عنه در مقابل طلبكار 

 در نهعبرابر او مسئول پرداخت بدهي مي شود در نوع دوم انعقاد قرارداد ضمانت موجب برائت مضمون 

كار مسئول ايفاي تعهد هستند بستانبلكه ضامن و مضمون عنه هر دو در برابر . برابر مضمون له نيست

امني ضمانت تضامن بر اساس نحوه مراجعه مضمون له به ضامن و مضمون عنه به دو نوع ضمانت تض

وثيقه اي طولي و ضمانت تضامن غير وثيقه اي عرضي تقسيم مي شود در ضمانت تضامني وثيقه اي 

مضمون له در صورتي حق مراجعه به ضامن دارد كه ابتدا به مضمون عنه مراجعه كرده باشد و او از 

و ضامن ) عرضي( غير وثيقه اي يا يولي در ضمانت تضامن. پرداخت طلب مضمون له امتناء كند
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. مضمون عنه در عرض يكديگر و به طور يكسان در برابر مضمون له مسئول پرداخت طلب او هستند

  .در نتيجه مضمون له مي تواند بدون رعايت ترتيبي به هر كدام از آنها مجتمعاً يا منفرداً مراجعه نمايد

راجعه مضمون ت در ضمانتهاي تضامني اصوالً ضمانت از حيث نحوه م. ق402 بر اساس ماده :بصرهت

له جنبه غير وثيقه اي دارد مگر اينكه ضامن و مضمون له در خصوص وثيقه اي بودن ضمانت توافق 

كرده باشند كه در اين صورت جهت مراجعه به ضامن مضمون له ابتدا بايد به مضمون عنه مراجعه 

  .نمايد

مني شركاء شركت در شركتهاي تضامني نسبي و مختلط سهامي يا غير سهامي ضمانت تضا :بصرهت

در قبال بدهي هايي آن جنبه وثيقه اي دارد به اين معني كه طلبكار شركت ابتدا بايد به مضمون عنه 

و چنانچه شركت از پرداخت طلب او امتناع كرد مطابق شرايط مقرر شركت را منحل كند . رجوع نمايد

  .ركاي ضامن خواهد داشت شركت نيست به مانند طلب خود حق رجوع به شهيفخالل و تصنو بعد از ا

آن از نوع ضمانت غير وثيقه اي يا . هولي در اسناد تجارتي مسئوليت تضامني ضامن سند در برابر دارند

سند به ضامن منوط به مراجعه قبلي او به مضمون عنه . هعرضي است به اين معني كه مراجعه دارند

  .نيست

نيز مانند حقوق مدني اثر ضمانت نقل ذمه ت .اصوالً در حقوق تجارت يا ق: ت . ق402مطابق ماده *

 نه ايجاد مسئوليت تضامني ايجاد مسئوليت تضامني به عنوان استثناء زماني امكان پذير  استبر ذمه

 قرارداد خصوصي بين طرفين اثر 2 قانون به تضامني بودن ضمانت تصريح كرده باشد 1است كه 

  .ضمانت را ايجاد مسئوليت تضامني قرار دهد

عده فوق آثار متعددي در حقوق تجارت به دنبال دارد كه يكي از مهمترين آنها اشتراكي  قا :بصرهت

قلمداد شدن صادر كنندگان متعدد يك سند تجارتي است به اين معني كه اگر صادركنندگان برات 
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چك يا سفته متعدد باشند مسئوليت آنها براي پرداخت وجه سند اشتراكي خواهد بود در نتيجه 

 تنها مي تواند به طور مساوي بخشي از مبلغ سند را از هر يك آنها مطالبه نمايد مگر اينكه دارنده سند

  .تضامني بودن مسئوليت اين اشخاص در برابر دارنده شرط شده باشد

 ضمانت تضامني مانند ضمانت نقل ذمه اي قراردادي دو جانبه است يعني بين ضامن و ).مهم*(

بق اطه مضمون عنه نقشي در انعقاد اين قرارداد ندارد با وجود اين ممضمون له انعقاد مي شود و اراد

 ضمانت نقل ذمه اي قابل اقاله نيست ولي ضمانت تضامني را در طرف مديدگاه غالب در حقوق 

  .قرارداد مي توانند اقاله كنند

ين اصلي ضمانت تضامني مانند نقل ذمه اي جزء عقود تبعي است يعني بايد ابتدا تعهدي به عنوان د*

  .تا ضامني از آن ضمانت كند. وجود  داشته باشد

دين اصلي مورد ضمانت ممكن است حال يا وعده دار باشد همچنين ضمانت ضامن صرف نظر از وعده 

در نتيجه هم (دار يا بي وعده بودن دين اصلي ممكن است به صورت حال يا وعده دار صورت گيرد 

بدون (تبر است و هم ضمانت تضامني وعده دار از دين حال ضمانت تضامني حال از دين وعده دار مع

  .معتبر است) وعده

 در صورتي كه ضامن از دين وعده دار به صورت معجل ضمانت كرده باشد با حال شدن دين  :بصرهت

مضمون له حق رجوع به ضامن تا ) مضمون عنه(اصلي به واسطه فوت يا ورشكستگي مديون اصلي 

ضمانت نخواهد داشت در نتيجه به عنوان مثال اگر با فوت مضمون عنه دين پيش از فرا رسيدن اجل 

وعده دار او به مضمون له كه وعده سه ماهه دارد حال شود مضمون له مي تواند طلب خود را از محل 

اموال مضمون عنه وصول كند ولي نمي تواند تا فرا رسيدن اجل ضمانت وعده دار ضامن به ضامن 

  .مراجعه كند
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چه ضامن از دين وعده دار به صورت حال ضمانت كرده باشد مضمون له بدون توجه به وعده چنان*

  .دين اصلي به ضامن حق رجوع دارد

ت مورد حكم قرار گرفته است . ق422 قاعده فوق الذكر داراي استثنايي است كه در ماده  :بصرهت

گي صادر شود و يا صادر كننده مطابق اين ماده اگر براي صادر كننده سفته وعده داري حكم ورشكست

 اعالم شود و يا براي قبول كننده برات وعده دار حكم هبرات وعده داري كه قبول نشده است ورشكست

سب دهد و  به دارنده تامين مناضامن اين اشخاص بايد براي تأديه وجه سند. ورشكستگي صادر گردد

  . نسبت به آنها نيز ساقط شده و بايد وجه سند را نقداً بپردازدسنددر غير اينصورت وعده 

ت اين حكم فقط بايد در محدود نصي اعمال . ق422ثنايي بودن حكم موضوع  با توجه به است :بصرهت

  گردد و نمي توان آن را با قياس به غير موارد منصوص توسعه داد در نتيجه اگر 

 براي صادر كننده براتي كه قبول شده است حكم ورشكستگي صادر گردد تعهد ناشي از سند – 1

من او پيش از فرا رسيدن اجل ضمانت مسئوليتي در برابر نسبت به صادر كننده حال مي شود ولي ضا

  .دارنده نخواهد داشت

 چنانچه براي ظهر نويسي اسناد تجارتي وعده دار حكم ورشكستگي صادر گردد تعهد ظهر نويسي – 2

حال مي شود ولي ضامن آن پيش از رسيدن اجل ضمانت مسئوليتي در برابر دارنده سند تجارتي 

  .نخواهد داشت

چنانچه براي صادر كننده چك وعده دار حكم ورشكستگي صادر گردد تعهد ناشي از سند نسبت  – 3

به صادر كننده حال ولي ضامن او تا پيش از رسيدن اجل ضمانت مسئوليتي در مقابل دارنده سند 

  .نخواهد داشت
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ت به  چنانچه فوت هر كدام از مسئوالن سند تجارتي موجب حال شدن تعهد ناشي از سند نسب– 4

  آنها گردد ضامن اين اشخاص پيش از رسيدن اجل ضمانت مسئوليتي در برابر دارنده سند ندارد

  :سقوط تعهد ضامن در ضمانت تضامني

 تعهدات مدني تعهد ضامن در ضمانت تضامني با تحقيق اسباب سقوط تعهدات ساقط ايرس  مانند– 1

  .مي شود

اً تعهدي تبعي است در نتيجه اگر تعهد اصلي به هر  و بقاع حدوثاً در ضمانت تضامني تعهد ضامن– 2

مه سبب سقوط ذدليلي ساقط شود تعهد ضامن نيز ساقط مي شود به عنوان مثال اگر مالكيت ما في ال

تعهد مديون اصلي شود ضامن نيز بري مي شود و همچنين اگر تعهد اصلي به دليل فسخ يا اقاله 

  . نيز در برابر مضمون له ساقط مي شودقرارداد منشاء تعهد ساقط گردد تعهد ضامن

در نتيجه كليه اسباب سقوط تعهد اصلي موجب سقوط تعهد ضامن مي شود ممكن است بدون سقوط 

تعهد اصلي اسباب سقوط تعهدات بر تعهد ضامن عارض گردد در اين صورت نيز تعهد ضامن ساقط 

  .مي شود

تعهد خود .  ولو آنكه ضمانت او معجل باشدچنانچه دين اصلي به هر دليل حال شود ضامن مي تواند*

نمي تواند به دليل معجل بودن ضمانت ضامن از ) مضمون له(را ايفاء كند در اين صورت بستانكار 

  .قبول ايفايي تعهد توسط او امتناء كند

 چنانچه متعهد له از قبول موضوع تعهد امتناع كند :مطابق قواعد عمومي حاكم بر ايفاي تعهد *

ايد آن را نزد حاكم يا قائم مقام او ايفا كند تا از تعهد بري گردد نقص يا صرف امتناع متعهد له متعهد ب

  .از قبول موضوع تعهد سبب برائت مديون نمي شود
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ولي در ضمانت تضامني به عنوان استثنا بر قاعده عمومي فوق اگر ضامن درصدد ايفاي تعهد برآيد و 

ع ورزد نفس امتناع مضمون له به خودي خود موجب برائت ضامن مضمون له از قبول پرداخت او امتنا

  .مي شود و ضامن ملزم نيست جهت تبرعه خود موضوع تعهد را نزد حاكم يا قائم مقام او ايفا كند

در ضمانت تضامني چنانچه دين اصلي وثيقه دار باشد ضامن بعد از پرداخت دين در ارتباط با حق *

 شود يعني حق وثيقه از مضمون له به ضامن منتقل مي گردد تا در وثيقه قائم مقام مضمون له مي

صورتي كه مضمون عن مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به او نپرداخت ضامن بتواند طلب خود را از 

. محل مال مورد وثيقه استيفاء كند پس از قائم مقامي ضامن چنانچه وثيقه در تصرف مضمون له باشد

مضمون . ا به ضامن تسليم كند همچنين اگر مال مورد وثيقه غير منقول باشدبايد مال مورد وثيقه ر

عنه مكلّف است تشريفات قانوني الزم براي انتقال حق وثيقه از مضمون له به ضامن را انجام دهد 

چنانچه هر كدام از اشخاص فوق مضمون له يا مضمون عنه از انجام تكليف قانوني خود مبني بر تسليم 

ثيقه به ضامن يا انجام تشريفات قانوني جهت انتقال حق وثيقه به او خودداري كند ضامن مال مورد و

  .مي تواند جهت الزام آنها به انجام تكليف قانوني خود عليه آنها طرح دعوا كند

 همچنين بعد از پرداخت دين توسط ضامن مضمون له مكلف است تمام اسناد و مداركي را  :بصرهت

  . به مضمون عنه براي مطالبه مبلغ پرداخت شده الزم است به او تسليم كندكه جهت مراجعه ضامن

 قانون است اگر 2 چنانكه بيان شد در حقوق ايران قرارداد حمل و نقل تابع :قرارداد حمل و نقل 

حمل كننده متصدي باشد و محموله اشياء اين قرارداد در وهله اول تابع قانون تجارت است و در موارد 

  م . قانون مقررات وكالت در قسكوت اين

  : ت ويژگي هاي اصلي قرارداد حمل و نقل به شرح زير است .در چارچوب ق
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بر اساس جايز بودن قرارداد حمل و نقل ارسال كننده .  قرارداد حمل و نقل جزء عقود جايز است–الف 

 با پرداخت ت تا زماني كه محموله در يد متصدي حمل و نقل است. ق382مي تواند مطابق ماده 

اجرت و مخارج خسارات متصدي و هم محموله را استرداد كند حق استرداد محموله به استناد ماده 

  . مبتني بر جواز قرارداد حمل و نقل است382

محموله ) 1با توجه به ماده فوق استرداد محموله از جانب ارسال كننده و مشروط بر دو شرط اصلي 

ارسال كننده ) 2د يعني آن را به مرسل اليه تسليم نكرده باشد و بايد در يد متصدي حمل و نقل باش

  . از مخارج اجرت و خسارات او را پرداخت كندائمكليه مطالبات متصدي از بابت قرارداد حمل و نقل 

 در مقابل ارسال كننده نسبت به محموله جهت وصول 382 متصدي حمل و نقل طبق ماده  :بصرهت

  .حمل و نقل حق حبس داردمطالبات خود جهت قرارداد 

ت در چهار مورد با وجود اينكه شرايط استرداد محموله توسط ارسال . ق383 مطابق ماده :بصرهت

 كننده وجود دارد ارسال كننده از حق استرداد برخوردار نيست اين چهار مورد عبارتند از 

تصدي حمل و نقل به در صورتي كه براي حمل بارنامه توسط ارسال كننده تهيه و به وسيله م) 1

  .مرسل اليه تسليم شده باشد

بارنامه از اسناد تجارتي در معناي عام و سند مالكيت كاالي در حال حمل است با توجه به اين كه در 

عرض فوق بارنامه در اختيار مرسل اليه  مي باشد از حيث حقوقي مالك محموله مرسل اليه است در 

زيرا در صورت استرداد محموله .  از متصدي حمل استرداد كندنتيجه ارسال كننده نمي تواند آن را

 .توسط ارسال كننده متصدي حمل در برابر ادعاي مالكيت مرسل اليه قرار مي گيرد

در صورتي كه متصدي حمل به ارسال كننده رسيد داده باشد و ارسال كننده نتواند آن را ) 2 

 .برگرداند
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ليه اعالم كرده باشد كه محموله به مقصد رسيده است و در صورتي كه متصدي حمل بر مرسل ا) 3 

در اين فرض هدف ق گذار عمدتاً حمايت از انتظار مشروع مرسل . مرسل اليه بايد آن را تحويل بگيرد

اليه است زيرا ممكن است مرسا اليه با اتكا به اعالم متصدي مخارجي جهت تحويل گرفتن محموله 

 .متحمل شده باشد

ه پس از وصول محموله به مقصد مرسل اليه تسليم آن را از متصدي تقاضا كرده در صورتي ك) 4 

  .باشد

  

  

  

  

  

  ) 90 / 3 / 28( جلسه ي دهم       

  .م وكالت است.ت، قرارداد حمل و نقل در موارد سكوت اين ق، تابع مقررات ق. مطابق ق:تبصره

نقل در برابر ارسال كننده، تعهد متصدي حمل و .  قرارداد حمل و نقل جزء عقود عهدي است–ب 

رسانيدن محموله به مقصد بدون عيب و نقص مي باشد و تعهد ارسال كننده پرداخت اجرت متصدي 

  .حمل و نقل است

ت، در تقسيم بندي تعهدات به تعهدات به نتيجه و تعهدات به وسيله، . ق386 با توجه به م :تبصره 

بايد محموله را به مقصد . (جه محسوب مي شودتعهد متصدي حمل و نقل از اقسام تعهدات به نتي

  )برساند
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يعني هر دو طرف قراداد در برابر يكديگر متعهد مي .  قرارداد حمل و نقل جزء عقود معوض است–ج 

ت، عدم تعيين اجرت براي متصدي حمل و نقل موجب بي .با وجود اين در چهارچوب ق. شوند

زيرا مطابق اين ق، .)  اجرت اگر تعيين نشود باطل استم باشد،.اگر تابع ق. (اعتباري قرارداد نيست

م است، عدم توافق طرفين .ت، تابع مقررات وكالت در ق.قرارداد حمل و نقل در موارد سكوت ق

  .قرارداد وكالت، در مورد اجرت وكيل، سبب بي اعتباري قرارداد نيست

  .ردازددر صورت عدم تعيين اجرت متصدي، ارسال كننده بايد اجرت المثل بپ

  . قرارداد حمل و نقل جزء عقود رضايي است–د 

بارنامه از حيث . در حقوق حمل و نقل يكي از اسناد رايج و مهم،  سندي است موسوم به بارنامه-

  :  اثر اصلي است 3حقوقي، داراي 

  . سند مالكيت كاالي تحويل شده به متصدي حمل و نقل مي باشد-1
 مالك ←اگر ظهر نويسي نشود. /  كسي كه بارنامه در وجه او ظهر نويسي شده او مالك است←يننامه در وجه حامل، يا شخص معربا(

  .)نيست

  . بارنامه رسيد تحويل محموله به متصدي حمل و نقل است-2

  .)سند قرارداد حمل و نقل است. ( بارنامه دليل انعقاد قرارداد حمل و نقل است-3

يم بارنامه و ارائه ي آن به ارسال كننده، از تكاليف متصدي ت، تنظ.با وجود اين اهميت بارنامه در ق-

  .در نتيجه قرارداد ممكن است بدون تنظيم بارنامه منعقد گردد. حمل و نقل نيست

بنابراين اين . ت، جزء عقود رضايي است. باتوجه به مراتب فوق، قراداد حمل و نقل در ق–تبصره 

  . شفاهي منعقد شودقرارداد ممكن است به صورت كتبي يا به صورت

  حقوق و تكاليف متصدي حمل و نقل

  حقوق متصدي حمل و نقل) الف
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 ) 1  حق مطالبه ي اجرت

اراده ي .  قرارداد حمل و نقل بين ارسال كننده و متصدي حمل و نقل بسته مي شود:مطلب اول ) 2

داد دانسته است ولي اراده اش نقشي ندارد ت او را يكي از اركان قرار.گرچه ق(. مرسل اليه در انعقاد اين عقد، نقشي ندارد

  .)برات گير اگر تبدل كرد مسؤول است. مثل برات است كه بين صادر كننده و دارنده منعقد مي شود

با توجه به دو جانبه بودن قرارداد حمل و نقل، پرداخت اجرت متصدي حمل و نقل و  :مطلب دوم 

با وجود اين .  مرسل اليه در اين باره تعهدي ندارد.هم چنين مخارج او، بر عهده ي ارسال كننده است

متصدي حمل و نقل مي تواند در موقع تسليم محموله به مرسل اليه، با استناد به حق حبس، تسليم 

  .محموله را به پرداخت اجرت خود توسط مرسل اليه موكول نمايد

ي حمل و نقل تعيين صدت اجرت متصدي حمل و نقل، با توافق بين ارسال كننده و م:مطلب سوم 

 و متصدي حمل و  معتبر در صورت عدم توافق آن ها در مورد اجرت، قرارداد حمل و نقل. مي شود

  .نقل مستحق اجرت المثل است

  مطالبه ي مخارج حمل و نقلحق  ) 2

ت، متصدي حمل و نقل عالوه بر اجرت، مستحق مطالبه ي مخارجي است . ق390 و 382مطابق مواد 

البته طرفين قرارداد حمل و نقل مي توانند برخالف حكم مواد . اال متحمل شده استكه جهت حمل ك

 مخارج حمل بر عهده ي متصدي حمل و نقل قرار گيرد و او ←به اين معنا كه . فوق توافق كنند

 .صرفاً مستحق مطالبه ي اجرت باشد

  حق حبس ) 3
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البات خود بابت اجرت و مخارج متصدي حمل و نقل مانند حق العمل كار، براي وصول مط) مهم(

حق حبس متصدي حمل، هم در برابر ارسال كننده قابل استناد است و هم در . حمل، حق حبس دارد

  .برابر مرسل اليه

  )تعهدات(تكاليف متصدي حمل و نقل ) ب 

  به مقصد رسانيدن محموله – 1

ون عيب و نقص به ت، متصدي حمل و نقل مكلّف است محموله را بد. ق386 طبق م :مطلب اول 

 متصدي حمل و نقل تلف يا مفقود گردد يا عيب و نقصي بر دچنان چه محموله، در ي. مقصد برساند

آن عارض شود، متصدي ملزم به جبران خسارات وارد شده به مالك محموله است مگر اين كه وجود 

  )تعهد به نتيجه. (يكي از اسباب معافيت از مسئوليت را اثبات كند

  : ت موارد زير است . ق386اسباب معافيت متصدي از مسئوليت مطابق م  :مطلب دوم 

  . در صورتي كه تلف يا عيب و نقص محموله، مربوط به جنس خود محموله باشد

  .قصير ارسال كننده يا مرسل اليه باشدت در صورتي كه تلف يا عيب و نقص محموله ناشي از 

عات اشتباهي باشد كه ارسال كننده يا مرسل اليه به  در صورتي كه تلف، عيب يا مقص ناشي از اطال

  .متصدي حمل و نقل داده اند

 ناشي از قوه ي قاهره باشد، يعني مستند به عللي باشد كه هيچ ص در صورتي كه تلف يا عيب و نق

  . از همه مهم تر←.متصدي مواظبي نمي توانست از آن جلوگيري كند

و عيب ظاهر داشته باشد، متصدي نبايد قبول كند، اگر قبول اگر كاال درست بسته بندي نشده باشد ( 

 از مصاديق تقصير ارسال ←اگر عيب پنهان داشته يا ظاهر داشته و اعالم كرد. كرد بايد تصريح كند

  .)كننده است
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 تهعد متصدي حمل و نقل براي سالم به مقصد رسانيدن محموله، از زمان تحويل :مطلب سوم 

شود و زماني خاتمه مي يابد كه متصدي حمل و نقل در مقصد به مرسل اليه محموله به او آغاز مي 

بعد از اعالم اين . اعالم كند كه محموله به مقصد رسيده است و مرسل اليه بايد آن را تحويل بگيرد

امر، تعهد متصدي حمل جهت نگهداري محموله، تعهد به وسيله مي شود و يد او نسبت به محموله، 

  مهم. *يعني در صورتي ضامن است كه مرتكب تقصير شده باشد. يد اماني است
يا .فرض كه متصدي به مقصد ساينده، مرسل اليه با وجود اطالع از گرفتن خودداري مي كند و مخارج را نمي پردازد -384در اول م (

  . اطالع رساني ممكن نيست-دسترسي به مرسل اليه نيست

  .     بايد به ارسال كننده اطالع دهد

  .او تقصيركرده باشد و مخارج به عهده ي ارسال كننده است.  متصدي مسئوليتي ندارد- ظاهر حكم-حموله در دست او امانت استم

  .) در صورت تقصير مسئول است←يد متصدي اماني است

ت بعد از، تبديل تعهد به نتيجه ي متصدي به تعهد به وسيله، اگر . ق384 برخالف ظاهر م : تبصره

 و نقص محموله ناشي از تقصير متصدي حمل و نقل باشد، هم چنان متصدي حمل، تلف يا عيب

  .)يد اماني است: (مسؤول جبران خسارت است 

 در صورتي كه بعد از به مقصد رسيدن محموله به مرسل اليه دسترسي نباشد، متصدي حمل :تبصره 

ني به ارسال كننده، تعهد متصدي و نقل بايد موضوع را به ارسال كننده اطالع دهد و پس از اطالع رسا

  .)و حالت تضمين نتيجه را در بر ندارد(تبديل مي شود  امينحمل و نقل به تعهد 

ت، چنان چه محموله در يد متصدي حمل و نقل تلف شود و متصدي نتواند . ق386 طبق م :تبصره 

 كاالي مورد حمل و وجود اسباب معافيت را اثبات كند، ملزم به پرداخت قيمت محموله است حتي اگر

  ...)  حكم صدوربعضي روز تلف بعضي روز . م.مازبابت قيمت (.) م نيست.ديگر تابع ق. (لي باشدثم
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ت، طرفين قرارداد حمل  نقل مي توانند براي خساراتي كه متصدي . ق386 مطابق م :مطلب چهارم 

واند مبلغي بيش تر يا حمل بايد در صورت تلف، مفقود شدن يا عيب و نقص محموله بپردازد، مي ت

در هر صورت چنان چه توافق مخالف وجود نداشته باشد، خساراتي . كمتر از قيمت محموله تعيين كند

  .كه متصدي حمل و نقل پرداخت مي كند، نبايد از قيمت محموله تجاوز كند

ت، شرط عدم مسؤوليت متصدي . ق387 مطابق ديدگاه غالب، با توجه به ظاهر م :مطلب پنجم 

  .مل و نقل معتبر نيست ولي توافق به تعيين خساراتي كم تر از قيمت محموله معتبر استح

ت، متصدي حمل و نقل مسؤول حوادث و تقصيراتي است كه در . ق388مطابق م :مطلب ششم 

اعم از آن كه خود مباشرت . مدت حمل و نقل واقع شده و منجر به ورود خسارت به محموله مي شود

مطابق رأي اصراري هيئت عمومي . ده باشد يا شخص ديگر را مأمور به اين امر كندبه حمل و نقل كر

، در صورتي كه متصدي حمل و نقل شخص 1329، مورخ 1920ديوان عالي كشود، به شماره ي 

ديگري را مأمور به حمل كند و به محموله خسارت وارد شود، مالك تنها حقّ رجوع به متصدي حمل 

در نتيجه مطابق ديدگاه صحيح تر، اگر . أي بر اساس مباني تحليلي درست نيستاين ر. و نقل را دارد

متصدي حمل، شخص ديگري را مأمور به حمل كند و تقصير مأمور موجب ورود خسارت به محموله 

شود، مالك هم مي تواند خسارات خود را از شخص مأمور حسب مورد با استناد به اتالف يا تسبيب 

و هم مي تواند بر پايه ي قرارداد حمل و نقل و مسؤوليت قراردادي متصدي .) م.ممبناي . (مطالبه كند

چنان چه در اين . ت، خسارت را از متصدي حمل و نقل مطالبه كند. ق386حمل، با استناد به م 

فرض، مالك به متصدي حمل و نقل رجوع كند، او نيز پس از جبران خسارت مي تواند مبلغ پرداخت 

  ) مأمور←عامل زيان . ( زيان مطالبه كندشده را از عامل

  . ت، واژه ي آواري است.يكي از واژگان پر كاربرد در ارتباط با حقوق حمل و نقل در ق :تبصره 
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ت .در ق. آواري در لغت به معناي خسارت يا زيان مورد استفاده قرار گرفته است) كلمه ي فرانسوي(

يكي از معاني غالب . اي متفاوتي از آن مدنظر بوده استاين واژه در معناي واحدي استفاده نشده و معن

 به آن معنا مورد استفاده قرار گرفته است، خسارات ناشي از 387 و 380ت كه در مواد .اين واژه در ق

اعم از اين كه خسارت به دليل تلف يا مفقود شدن كاال وارد گردد . حمل و نقل دريايي محموله است

  .ص شدن آنيا به جهت معيوب يا ناق

ت، آواري به معناي هر نوع خسارات وارد شده به محموله، در اقسام . ق381در برخي مواد، از جمله م 

  .مختلف حمل و نقل از جمله حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مورد استفاده قرار گرفته است

  .بنا بر ديدگاه غالب، آواري به معناي مطلق خسارت است*

  

  رساني به مرسل اليهتكليف اطّالع  – 2

ت، پس از به مقصد رسيدن محموله، متصدي حمل بايد مراتب را به مرسل اليه اطالع . ق389طبق م 

تا زماني كه اين اطالع رساني انجام نشده است، تعهد متصدي حمل، هم چنان تعهد به نتيجه . دهد

كه اسباب معافيت را اثبات مگر اين . است يعني مسؤول جبران خسارات وارد شده به محموله مي باشد

  .كند

 اطالع رساني به مرسل اليه در ارتباط با وصول محموله به مقصد، آثار حقوقي مهمي به شرح : تبصره

 موجب تبديل نوع تعهد متصدي حمل و نقل از تعهد به نتيجه به تعهد به وسيله مي –الف : زير دارد

  . شود

  ...)اگر مرسل اليه نباشد ارسال كننده (

  . موجب سقوط حقّ استرداد ارسال كننده مي گردد–ب 
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  .خارج از مرسل اليه مي شودم سبب امكان استناد به حقّ حبس براي مطالبه ي اجرت و –ج 

 تعهدي مبني بر تحويل گرفتن محموله ايجاد نمي ← قراداد حمل و نقل براي مرسل اليه : تبصره

 از اين رو بنا بر يك ديدگاه قرارداد حمل و .كند بلكه متضمن حقّ تحويل گرفتن محموله توسط اوست

  .نقل، عقدي است بين ارسال كننده و متصدي حمل و نقل كه متضمن شرط تعهد به نفع ثالث است

و اجرت متصدي حمل ) تحويل بگيرد(چنان چه مرسل اليه محموله را بدون قيد و شرطي قبول كند 

  .ه متصدي حمل و نقل سموع نيسترا تأديه نمايد، پس از آن دعواي مسؤوليت مدني علي

 يا تدليسنه از جانب مرسل اليه و نه از جانب ارسال كننده مگر اين كه متصدي حمل و نقل مرتكب 

  .تقصير عمده شده باشد

چنان چه محموله متضمن خسارات غير ظاهر باشد، يعني عيب و نقصي بر آن وارد آيد كه تشخيص 

ف قبول بي قيد و شرط محموله، موجب سقوط دعواي آن مستلزم آزمايش هاي بيش تر است، صر

، مرسل اليه پس )پنهان(در صورت وجود آواري غير ظاهر . مسؤوليت مدني عليه متصدي حمل نيست

از تحويل گرفتن كاال بايد ظرف مدت متعارفي كه مطابق اوضاع و احوال الزم است، وجود خسارات غير 

 روز از تاريخ تحويل گرفتن 8حداكثر مدت اطالع رساني، . ظاهر را به متصدي حمل و نقل اطالع دهد

  .محموله است

  :قرارداد قائم مقامي تجارتي

اين قراداد، عقدي است كه به موجب آن يك شخص حقيقي يا شركت تجارتي به عنوان اصيل، 

نام شخصي را در قبال پرداخت اجرت به عنوان قائم مقام تجارتي خود انتخاب مي كند تا قائم مقام به 

ماهيت حقوقي عملكرد قائم مقام تجارتي، مانند ماهيت حقوقي . و به حساب اصيل قرارداد منعقد كند
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در نتيجه، قراردادي كه به نمايندگي توسط قائم مقام تجارتي . عملكرد وكيل در انعقاد قرارداد است

  . كند و نه تعهديمنعقد مي شود به نام و به حساب اصيل است و نه حقّي براي قائم مقام ايجاد مي

  . برخالف دلّالي  و حق العمل كاري، قائم مقام تجارتي ذاتاً عمل تجارتي محسوب نمي شود:تبصره

براي اعتبار اين .  تجارتي، جزء عقود رضايي استم مقام قرارداد قائ ويژگي هاي اصلي:مطلب دوم

، ت، قرارداد مورد بحث ممكن است به صورت كتبي. ق395مطابق م . قرارداد ثبت آن، الزم نيست

  .منعقد گردد) عملي(شفاهي يا فعلي 

در نتيجه هر يك از طرفين قرارداد مي توانند آن .  قرارداد قائم مقام تجارتي، جزء عقود جايز است–ب 

چنان چه اصيل . هم چنين فوت يا حجر قائم مقام تجارتي موجب انفساخ آن است. را فسخ كنند

در صورتي كه اصيل، شخص . قامي منفسخ مي گرددشركت تجارتي باشد، با انحالل آن قرارداد قائم م

  .حقيقي باشد، برخالف قرارداد وكالت، فوت يا حجر او موجب انفساخ قرارداد قائم مقامي نيست

  . قرارداد قائم مقامي جزء عقود مستمر است–ج 

  ...) نيست ازنيگرچه جايز است اما مثل وكالت. ( قرارداد قائم مقامي جزء عقود عهدي است–د 

تعهد قائم مقام، انعقاد قرارداد به نام و به حساب اصيل است و تعهد اصيل پرداخت اجرت قائم مقامي م

  .است

در صورت عدم تعيين آن، قائم مقام مستحق . تعيين اجرت شرط اعتبار قرارداد قائم مقامي نيست

  .اجرت المثل خواهد بود

شده باشد، فسخ قرارداد و عزل قائم  در صورتي كه سمت قائم مقام تجارتي ثبت و آگهي : تبصره

مگر اينكه مراتب عزل، وفق . مقام در مقابل اشخاص ثالث بي اطالع، معتبر و قابل استناد نيست

  .مقررات، ثبت و آگهي گردد
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در قرارداد وكالت، چنان چه موكل، وكيل را عزل كند، تا زماني كه عزل وكيل به او اطالع داده نشده -

پس از مطلع شدن وكيل از . عنوان وكيل ظاهري، در مقابل موكّل معتبر استاست، اعمال وكيل به 

حتي اگر طرف مقابل قرارداد، از عزل شدن وكيل بي . عزل، اعمال او در برابر موكّل قابل استناد نيست

ولي در قائم مقامي تجارتي ثبت شده، تا زماني كه عزل قائم مقام ثبت و آگهي نشده . اطالع باشد

  .مقابل ثالث بي اطالع، قابليت استناد ندارداست، در 
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 در صورتي كه آمر شخص حقيقي :بر قرارداد قائم مقامي تجارتي ) اصيل(اثر ورشكستگي امر 

اگر آمر شركت باشد صدور حكم ورشكستگي براي او موجب انعزال قائم مقام تجارتي نمي شود ولي 

تجارتي باشد چون با صدور حكم ورشكستگي منحل مي گردد صدور اين حكم سبب منغزل شدن قائم 

  .مقام تجارتي خواهد شد

  )بگيرم(قانون صدور چك 

  ) :بازرگاني(اسناد تجارتي 

  :ريف مفاهيم اصلي عت

تي در هيچ كدام  در قانون تجارت سند تجارتي مورد تحريف قرار نگرفته است ح:سند تجارتي  – 1

از مواد اين قانون عبارت مذكور استفاده نشده است به جاي آن قانون گذار در برخي از مواد از عبارت 

  . اوراق تجارتي استفاده كرده است
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 اين قانون واژه اوراق تجارتي به مترادف اسناد تجارتي 528 در برخي مواد ق ت مانند ماده  :بصرهت

 اين ق عبارت اوراق تجارتي 102قرار گرفته است در حالي كه در ماده در معني خاص مورد استفاده 

  .مترادف است با اسناد تجارتي در معني عام

 معني عام و خاص ارائه شده است در معني عام سند 2 حقوقي براي اسناد تجارتي دكترين در:نكته 

بادله قرار مي گيرد در اين تجارتي مورد استفاده و مروابط تجارتي به هر سندي اتالق مي گردد كه در

معني مصاديق سند تجارتي متعدد و گسترده است اسنادي مانند برات سند چك بارنامه قبض انبار 

  .در اين معني سند تجارتي محسوب مي شوند... اوراق مشاركت اوراق قرضه اوراق سهام و 

ن هر ويژگي زير در معني خاص سند تجارتي صرفاً به اسنادي اتالق مي شود كه همزمان متضم

  : هستند 

  . متضمن طلب پولي كوتاه مدت يا بدون سر رسيد–الف 

  .قابل نقل و انتقال هستند: ب 

  .در اين معني مصاديق سند تجارتي محدود مي شود به برات سفته و چك

  . در معني خاص عبارت سند تجارتي مترادف است با سند براتي و سند جايگزين پول:نكته 

اد جايگزين پول در معني خاص اين است كه هدف از تأسيس اين نهادها جايگزين علت اطالق اسن*

جايگزيني اين اسناد با پول سبب كاهش حجم نقدينگي . شدن آنها با پول در مبادات اقتصادي است

در اقتصاد مي شود براي اينكه اسناد فوق بتوانند جارگزين پول شوند بايد از امتيازات پول برخوردار 

به اين دليل در قوانين حاكم بر اين اسناد امتيازات اصلي پول براي آنها نيز در نظر گرفته مي . گردند

از بين مزيت هاي پول  نيت با حسنشود مانند مزيت غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده 

 قوه ابرا در تنها يك مزيت آن قابل تسري به اسناد جايگزين پول نمي باشد كه آن هم عبارت است از
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نتيجه صدور يا پشت نويسي اسناد جايگزين پول موجب برائت ذمه بدهكار در برابر بستانكار خود نمي 

  .شود

علت اطالق عنوان اسناد براتي در اسناد تجارتي به معني خاص اين است كه در بين اسناد تجارتي به 

ل قديمي و كاملتر بودن برات در به دلي. معني خاص برات قديمي ترين و كاملترين سند تجارتي است

 سند ديگر معموالً قانون گذاران مقررات حاكم بر اسناد تجارتي را براي برات وضع مي 2مقايسه با 

و در سفته و چك بخش عمده اي از احكام راجب به اين دو سند را به مقررات برات ارجاع مي . كنند

  .كند

   شكل امكان پذير است2ت برات به  ارجاع احكام راجب سفته و چك به مقررا :بصرهت

  . ارجاع موضوعي-2 ارجاع ماده اي -1 

  . اول برات را وضع و چند ماده به آن الصاق مي كند:ارجاع ماده اي 

در روش ارجاع ماده اي ق گذار آن بخش از مواد مربوط به برات را كه نسبت به سفته يا چك قابل 

وعي بدون احصاء مواد قابل اعمال صرفاً موضوعاتي را اعمال هستند احصا مي كند ولي در ارجاع موض

ق ت ايرات در ارتباط با سفته از روش . عنوان مي كند كه در سفته يا چك تابع مقررات برات هستند

 اين 309ارجاع ماده اي تبعيت كرده و در خصوص چك ارجاع موضوعي را پذيرفته است مطابق ماده 

الي  چهارم اول باب چهارم ق ت را تشكيل مي دهند از مبحثقانون مقررات راجع به برات كه فصل 

 نسبت به صفر نيز الزم االجرا است علت غير قابل اعمال قلمداد شدن مقررات دوازدهمآخر مبحث 

موضوع مباحث اول دوم و سوم فصل اول باب چهارم ق ت نسبت به سفته اين است كه اعمال اين 

ارتباط با چك برخالف سفته ق ت روش . سازگار نيستمقررات در خصوص اين سند با ماهيت آن 

 موضوع در ارتباط با چك تابع -4 ق ت 314ارجاع موضوعي را مورد پذيرش قرار داده است در ماده 
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 ضمانت صادر كننده و پشت نويسي -1مقررات برات قلمداد شده اند اين چهار موضوع عبارتند از 

  ي ضماناو اقامه دع-4 مفقود شدن -3 اعتراض -2. ها

  :تعريف هر كدام از اسناد تجارتي به معناي خاص

 برخالف سفته و چك برات در قانون تجارت تعريف نشده است تعريف اين سند :الف برات ) مهم(

مبتني است بر دكترين حقوقي بر اساس دكترين حقوقي برات عبارت است از نوشته اي كه به موجب 

علومي وجه نقد را در موعد معين يا عندالمطالبه به دارنده آن شخص به ديگري دستور مي دهد مبلغ م

  .سند پرداخت كند

 با توجه به تعريف فوق

برات متضمن دستور پرداخت است يعني با صدور اين سند صادر كننده پرداخت مبلغ معلومي وجه -1

 :از  ركن اصلي است كه عبارتند 4نقد را به شخص ديگري دستور مي دهد در نتيجه برات داراي 

 شخصي كه پرداخت وجه نقد را دستور مي دهد كه اصطالحاً به آن صادر كننده برات برات كش -1 

 .يا برات دهنده گفته مي شود

 . مخاطب دستور كه اصطالحاً به آن برات گير يا محال عليه گفته مي شود-2 

 در برات بايد  موضوع دستور كه-4.  ذي نفع دستور كه به آن دارنده برات اطالق مي گردد-3 

  .پرداخت مبلغ معلومي وجه نقد باشد

 با وجود اينكه هدف اوليه صادر كننده برات دادن دستور پرداخت است ق گذار او را به منظور  :بصرهت

باال بردن اعتبار سند و حمايت مؤثر از دارنده آن ضامن قبولي و پرداخت برات نيز قرار داده است به 

 : محل حقوقي را انشاء مي كند 3ا صدور برات در اين معني كه صادر كننده ب

 .دادن دستور پرداخت به مخاطب آن
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 . تضمين قبولي برات توسط مخاطب دستور-2 

 تضمين فوق است كه اگر برات قبول نشود و 2 تضمين پرداخت برات توسط قبول كننده به اعتبار -3 

ت مقررات وجه آن را از صادر كننده مطالبه يا در صورت قبولي پرداخت نگردد دارنده مي تواند با رعاي

  .نمايد

 قواعد حاكم بر تضمين قبولي و پرداخت برات توسط صادر كننده از قواعد امري است در  :بصرهت

بنابراين شرط سلب يا تحرير . نتيجه شرط خالف آن بي اعتبار است ولي موجب بطالن سند نمي شود

  .بي اعتبار استمسئوليت تضامني صادر كننده برات باطل و 

 چنانچه صادر كنندگان برات متعدد باشند هر كدام از آنها به طور مساوي ضامن قبولي يا  :بصرهت

پرداخت صرفاً بخشي از مبلغ برات خواهند بود و مسئوليت تضامني براي پرداخت تمام مبلغ برات 

  .ندارند

 صورت اشتراكي خواهد بود نه به عبارت ديگر در صورت تعدد صادركنندگان برات مسئوليت آنها به

  .تضامني مگر اينكه مسئوليت تضامني آنها شرط شده باشد

 با توجه به اين تعريف وجود محل در زمان صدور برات يا در موقع پرداخت آن شرط اعتبار :نكته 

برات نيست در نتيجه برات فاقد محل نيز همان اعتباري را دارد كه برات داراي محل از آن برخوردار 

  .است

 محل در اسناد تجارتي متضمن دستور پرداخت عبارت است از طلب دستور دهنده از  :بصرهت

مخاطب دستور نظريه محل صرفاً در اسناد تجارتي متضمن دستور پرداخت كاربرد دارد در نتيجه 

به دليل عدم شرط بودن وجود محل براي اعتبار برات نوعي برات در . محل در سفته مطرح نيست

 بازرگاني متداول مي شود كه موسوم است به برات سازشي در برات سازشي صادر كننده با برات روابط
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گير توافق مي كند كه صادر كننده نام برات گير را به عنوان مخاطب دستود در برات خود قيد كند 

به ولي مطابق اين توافق صادر كننده ملزم است كه پيش از مراجعه دارنده به برات گير جهت مطال

  .وجه آن با پرداخت طلب دارنده برات را از او استرداد كند

 با وجود اينكه وجود محل در زمان صدور يا پرداخت برات شرط اعتبار سند نيست ولي وجود :نكته 

 اصل اصلي 3آن موجب تقليد مسئوليت صادر كننده برات و ضامن او در برابر دارنده آن مي شود 

 در صورتي كه صادر كننده برات محل را به محال عليه -ير است الفتأمين محل در برات به شرح ز

 در صورتي كه صادر كننده براي مطالبه وجه -الف : رسانيده باشد مهلت اقامه دعوا به شرح زير است 

 سال در صورتي كه محل 1 سال از تاريخ ثبت واخواست عدم تأديه 2 يا 1برات از جانب دارنده آن 

  . سال اگر محل تأديه خارج از ايران باشد2اشد و تأديه برات ايران ب

در حالي كه اگر صادر كننده محل را به محال عليه نرسانيده باشد مهلت اقامه دعوا عليه صادر كننده 

 سال از تاريخ ثبت واخواست به عدم تأديه يا انقضاي مهلت قانوني ثبت واخواست 5برات يا ضامن او 

  .عدم تأديه است

در كننده محل را به محال عليه رسانيده باشد رجوع دارنده برات به صادر كننده براي  چنانچه صا-ب 

مطالبه وجه آن مستلزم ثبت واخواست عدم تأديه است در حالي كه اگر صادر كننده محل را نزد 

محال عليه تأمين نكرده باشد دارنده مي تواند بدون ثبت واخواست عدم تأديه وجه برات را از صادر 

  .ه و ضامن صادر كننده مطالبه كندكنند

 سال از تاريخ 1 در برات به روئيت و به وعده از روئيت دارنده برات مكلف است حداكثر ظرف -ج 

صدور برات سند را جهت قبولي يا پرداخت به محال عليه ارائه دهد در صورت عدم انجام اين تكليف 

ن ظهر نويس ها صادر كننده اي كه محل را در مهلت قانوني دارانده حق رجوع به ظهر نويس ها ضام
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را  محال عليه رسانيده است و ضامن اين صادر كننده نخواهد داشت در حالي كه اگر صادر كننده محل

نزد محال عليه تأمين نكرده باشد دارنده مي تواند عالرقم عدم رعايت مهلت فوق به صادر كننده و 

  .ضامن صادر كننده رجوع كند

  11/4/90  جلسه دوازدهم  

  . چك است←شبيه ترين سند به برات  

  : تعريف چك

 ق ، ت، چك را چنين 310م .  برخالف برات ، چك در ق ت ، تعريف شده است :مطلب اول  *

كال : نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد : تعريف ميكند 

  .ي نمايديا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار م

  : با توجه به تعريف فوق :  مطلب دوم *

 ركن است 4مانند برات داراي در نتيجه چك . چك مانند برات متضمن دستور پرداخت است ) 1

   . است

  .رداخت ميدهد و اصطالحا صادر كننده چك ناميده ميشودپشخصي كه دستور * 

  .مخاطب دستور كه اصطالحا محال عليه ناميده ميشود* 

  .فع دستور كه دارنده چك ناميده ميشود ذي ن* 

  .د باشدقموضوع دستور كه بايد پرداخت مبلغ معلوم و معيني وجه ن*

 چك نيز مانند برات ، هدف اوليه صادر كننده ، انشاي دستور پرداخت است با وجود اين به منظور در

لذا . اخت قلمداد كرده است آن ، ق صادر كننده را ضامن پرد اعتبارند و باال بردنسحمايت از دارنده 

اگر محال عليه چك ، وجه آن را به هر دليل پرداخت نكنه ، دارنده ميتواند به صادر كننده رجوع 
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در نتيجه شرط محدود كننده يا . تضمين پرداخت چك توسط صادر كننده جزء قواعد امري است.كند

در . ه اعتبار چك وارد نمي كندسلب كننده اين اثر به عنوان شرط نا مشروع باطل است ولي خللي ب

وليت آن ها براي پرداخت وجه چك ، اشتراكي ئصورتي كه صادر كنندگان چك متعدد باشد ، مس

  .است مگر اين كه مسئوليت تضامني شرط شده باشد

  .محال عليه ممكن  است بانك يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از بانك باشد) 2
) ( اگر محال عليه بانك شده شمول اين قالب ، غير بانك شد ، شمول ق ، ت ، است . ه فقط بانك است در ق صدور چك ، محال علي( 

  ). مطابق ق ت است_چك بانك قرض الحسنه 

عالوه بر ق ت تابع مقررات ق صدور چك است ولي  در صورتي كه محال عليه چك ، بانك باشد ، سند

 سند صرفا تابع مقررات ق ت قرار ات ق ت قرار ميگرد وسند صرفا تابع مقرراگر محال عليه بانك باشد 

بنا بر اين چكي كه محال عليه آن شخصي .  ق صدور چك نسبت به آن قابل اعمال نيست نميگيرد و

ثانيا در صورتي . غير از بانك مانند مؤسسه مالي و اعتباري است ، اوال در حكم سند الزم االجرا نيست

ننده آن به اتهام صدور چك بال محل ، قابل تعقيب نخواهد بود و كه چك بال محل باشد ، صادر ك

ثالثا در صورتي كه چك توسط نماينده صادر گردد ، نماينده اصوال براي پرداخت وجه چك ، 

  .مسئوليت تضامني ندارد

با توجه به مراتب فوق ، اگر مدير عامل شركت تجاري ، عهده ي حساب جاري اين شركت نزديك 

ه چك ، دارنده تنها به شركت ج اعتباري چكي صادر كند ، در صورت پرداخت نشدن ومؤسسه مالي و

  ) .از بانك متضامنا ( . دن عامل نداررميتواند رجوع كند و حق رجوع به مدي

در نتيجه اگر صادر كننده . مطابق ق ، ت ، وجود محل در زمان صدور چك شرط اعتبار آن است ) 3

 عليه بستانكار نباشد ، به سند صادر شده لعادل مبلغ چك از محابه هنگام صدور سند ، حداقل م

در ق صدور چك وجود محل در زمان صدور آن ، شرط اعتبار سند قلمدادنشده . چك اطالق نميشود
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صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن حداقل معادل مبلغ چك در *  اين ق 3است بر اساس م 

 مكرر اين ق ، چك صرفا در 3هم چنين بر اساس م .  داشته باشدحساب خود ، نزد بانك وجه نقد

 ).از جانب بانك( . است ) وصول ( تاريخ مندرج در آن يا پس از اين تاريخ قابل پرداخت 

 با توجه به مراتب فوق ،  بر اساس ق ، صدور چك ، در چك هاي كه محال عليه آن بانك است از 

يعني در هر دو وجود محل در . ي بين برات و چك وجود ندارد حيث نقش محل در اعتبار سند ، تفاوت

  .زمان صدور سند ، شرط اعتبار آن نيست

مطابق ق ت ، چنان چه چك در وجه شخص . قرارداد صدور چك ، جزء عقود تمليكي است ) 4

ديگري غير از صادر كننده صادر شود ، مالكيت محل معادل مبلغ چك از صادر كننده به دارنده آن 

 ق ، ت ، سبب انتقال مالكيت محل مالكيت 310نتقال پيدا ميكند ، در نتيجه صدور چك بر اساس م ا

پس از صدور چك نيز هم چنان . در نتيجه در چك هايي كه محال عليه آن بانك است. محل نميشود 

  .صادر كننده مالك محل است

ذا اگر سندي متضمن دستور ل. مانند برات موضوع دستور پرداخت در چك بايد وجه نقد باشد) 5

پرداخت مالي غير از وجه باشد ، چك يا برات محسوب نميشود و مشمول مقررات حاكم بر اسناد 

  .تجارتي نيست

  :وجود تفاوت و تشابه چك و برات: مطلب سوم * 

  :وجود تشابه : الف 

و سند براتي هر دو جزأ اسناد تجارتي در معناي خاص هستند در نتيحه هر دو قابل انتقالند ) 1

  .محسوب ميشوند
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ل عليه مطرح است اخصي به نام محشهر دو متضمن دستور پرداخت هستند در نتيجه در هر دو ) 2

 .كه مخاطب دستور پرداخت ميباشد

ه نقد جه در هر دو موضوع دستور پرداخت بايد وجهر دو جزء اسناد جايگزين پول هستند در نتي) 3

  .باشد 

 : وجود تفاوت )  ب 

ر برات مسئوليت برات گير پرداخت وجه آن منوط به قبول دستور پرداخت توسط اوست كه به د) 1

در برات ، برات گير حتي اگر محل ترد او تامين شده باشد ، . آن اصطالحا قبولي برات گفته ميشود 

ر ه مطرح نيست و مقررات حاكم بيدر صورتي كه در چك قبولي محال عل. تكليفي به قبول برات ندارد

 ق ، ت ، وجه چك به محض ارائه بايد 313مطابق م . قبول و نكول برات در چك قابليت اعمال ندارد 

 چك تامين شده محلمطابق اين ماده ،اگر !ديگر قبول و نكول نداريم ←) پرداخت ( كار سازي شود 

ده ، بايد وجه باشد ، محال عليه بدون اين كه نيازي به قبولي او باشد، به محض ارائه چك توسط دارن

در ق ، ( . آن را پرداخت كند و اگر وجود نداشته باشد ، محال عليه تكليفي به پرداخت نخواهد داشت 

  ).صدور چك ، قبول و نكول نداريم
مطابق قانون ق ، ت، در چك وجود محل در زمان صدور سند شرط اعتبار آن است در حالي كه در ) 2

  .ن چك و برات طبق ق صدور چك وجود ندارداين تفاوت بي. برات اين گونه نيست 

در حالي كه صدور . طبق ق ، ت ، صدور چك در وجه ديگري موجب انتقال مالكيت محل است ) 3

 . طبق ق صدور چك ، تفاوتي بين چك و برات وجود ندارد . برات ، سبب انتقال مالكيت محل نميشود 

اله كرد مشخص معين صادر شود ، در حالي كه  ق ، ت ، برات بايد در وجه يا به حو223مطابق م ) 4

 . چك ممكن است در وجه يا به حواله كرد شخص معين يا در وجه حاصل صادر شود
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وعده دار بودن خللي به .  ق ، ت ، برات ممكن است وعده دار يا بي وعده باشد 223طبق م ، ) 5

ق ، . ه صورت بي وعده صادر شود در حالي كه در چك طبق اين ق ، بايد ب. اعتبار سند وارد نميكند 

در نتيجه طبق .  ، اين تفاوت بين برات و چك را زايل كرده است 1382صدور چك با اصالحات سال 

 به صورت وعده دار صادر شود با وجود اين ، داين ق ، چكي كه محال عليه آن بانك است ، ميتوان

 شود ، صادر كننده آن به اتهام  ق ، صدور چك ، در صورتي كه چك وعده دار صادر13طبق م ، 

  .صدور چك بال محل قابل تعقيب كيفري نيست

 

 سفته 

سفته مانند چك داراي تعريف قانوني . فته در لغت به معني سند يا جواز است :  تعريف سفته :مطلب اول 

 سندي كه به موجب آن امضائ كننده " ق ، ت ، چنين است 307تعريف اين سند طبق م . است

ل يا شخص معين و يا به حواله م كند مبلغي در دو موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حاتعهد مي

  ."كرد آن شخص ، كارسازي نمايد

 :  با توجه به تعريف فوق :مطلب دوم 

در نتيجه سفته . سفته بر خالف برات و چك ، متضمن تعهد پرداخت است نه دستور پرداخت ) 1

 :ز داراي سه ركن است كه عبارتند ا

   صادر كننده سفته).به عهده ميگيرد( شخصي كه پرداخت وجه نقد را تعهد ميكند  -1

 . سفته ناميده ميشود يمتعهد له پرداخت كه دارنده -2

 .موضوع تعهد كه بايد پرداخت مبلغ معلوم و معيني وجه نقد باشد -3

  ) .د بگويد مسئول نيستم وقتي صادر مي كند چون تعهد استدر سفته ، ضمانت جنبه فرعي ندارد، اقتصادي ذاتي سند است ، نميتوان( 
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در نتيجه اگر در . با توجه به ويژگي فوق ، در سفته هدف اوليه صادر كننده ، تعهد پرداخت است 

صورت سند شرطي قيد كند مبني بر عدم مسئوليت پرداخت ، به واسطه مخالفت شرط با مقتضاي 

  .ي اعتبار است و موجب بطالن سند ميشود دات قرار داد ، قرارداد صدور سفته ب

در صورتي كه صادر كنندگان سفته متعد باشد، ). چك فقط خود شرط باطل مي شود. در سفته ( 

مسئوليت آن ها براي پرداخت وجه سفته ، به طور مساوي اشتراكي است نه تضامني ، مگر اين 

  . مسئوليت تضامني شرط شده باشد

 پرداخت وجه نقد باشد ، در نتيجه اگر سند متضمن تعهد پرداخت مالي يد باموضوع تعهد در سفته) 2

  . غير از وجه نقد باشد ، شمول عنوان سفته قرار نميگيرد و طبيعتا سند تجارتي نيست

. سفته ممكن است مانند چك در وجه يا به حواله كرد شخصي معين يا در وجه حاصل صادر شود ) 3
 ).مثل يك روز( 

  . در سفته است وعده دار يا بي وعده باشدتعهد پرداخت)4
 ).سفته بي وعده گر چه در ق نيامده ولي بي اعتبار نيست ( 

 

  18/4/90          13تجارت   جلسه 

  :تعهد پايه و تعهد براتي 

 صدور اسناد تجاري معموال مسبوق است به شكل گيري تعهدي پيش از صدور سند به عبارت ديگر 

به منظور ايفاي تعهدي كه پيش از صدور سند به شكل گرفته است صادر ميشود معموال اسناد تجارتي 

تعهدي كه سند تجاري به منظور ايفاي آن صادر ميشود اصطالحا تعهد پايه ناميده ميشود منشا تعهد 

رابطه پايه ممكن است محل حقوقي يا واقع  . نامند پايه را نيز در حقوقي اسناد تجاري رابطه پايه مي

باشد با وجود اينكه معموال اسناد تجاري به منظور ايفاي تعهد پايه شرط اعتبار قرارداد صدور حقوقي 
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سند . سند تجاري نيست به عبارت ديگر براي اعتبار قرارداد صدور سند تجاري الزم نيست صادر كنند

يه در برات نه وجود محل نه تعهد پا( .به شخصي كه سند در وجه او صادر ميشود بدهكار باشد

  ).طلب شده است

قرارميگيرد كه اصطالحا .  تعهد جديدي بر عهده صادر كنندتجاريپس از صدور سند بر مبناي سند 

آن را تعهد براتي گويند در هر سه سند تجارتي تعهدي كه امضاي سند براي مسئوالن آن ايجاد 

  ). تعهد براتي 305ماده . ( ميكند تعهد براتي ناميده ميشود

ه اي در حقوق اسناد تجاري مطرح است كه يدا رابطه تعهد پايه با تعهد براتي مسائل عدبدر ارتباط  * 

  : به شرح زير است ادو مورد از مهمترين آنه

 شكل گيري تعهد براتي در اثر صدور سند تجاري سبب تبديل تعهد پايه به تعهد براتي به اعتبار :الف 

  .ند تجاري تعهد پايه همچنان معتبر است تعهد نيست در نتيجه پس از صدور سءتبديل منشا

علت اصلي عدم تبديل تعهد در اين فصل در دكترين حقوقي فقدان قصد تبديل تعهد در طرفين آن 

  .است

با حسن نيت ) با واسطه (  اصوال در برابر دارنده غير مستقيم پايه ايرادات مربوط به رابطه و تعهد :ب

 دليلي بعد از صدور ناشي از صدور سند بقارتي در برابر دارنده سند قابل استناد نيست يعني اگر به هر

  .غير مستقيم و با حسن نيت سند نخواهد بود

  : انواع هر كدام از اسناد تجاري 

هر يك از اسناد تجاري به معني خاص بر اساس مباني مختلف به انواع گوناگون قابل تقسيم بندي 

  :است كه مهمترين آنها به شرح زير است

   اقسام متداول برات در قانون تجارت و عرف بازرگاني به ترتيب زير ميباشد :انواع برات  : الف
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  .برات به روئيت و برات وعده دار) 1

 برارت به روئيت عبارت است از براتي كه دستور پرداخت در آن بي وعده و حال است يعني :نكته * 

ور پس از قبول آن مهلت تعيين نكرده صادر كننده براي اجراي دستور پرداخت توسط مخاطب دست

ت براي اين گونه برات از هر دو عنوان برات به روئيت و برات بي وعده استفاده كرده است .است ق

برات به روئيت در مقايسه با برات وعده دار از احكام خاصي در برخي موارد تبعيت ميكند كه مهمترين 

  :به شرح زير است

 پرداخت شود زيرا بعد از قبولي اه برات بي وعده قبول شد بايد فوراً ق ت هر گ242مطابق ماده ) 1

  .قبول كنند مهلتي براي ايفاي تعهد براتي ندارد

ت نامه نكول ثبت نميشود زيرا اثري سدر برات به روئيت پس از نكول برات توسط برات گير و اخوا) 2

نفعي براي دارنده ايجاد ( مترتب نيست ين نوع برات ابه نفع دارنده براي ثبت و اخوات نامه نكول در 

 الزامي است و در بروات به وعده از لت نامه نكوسدر بروات به وعده از روئيت ثبت و اخوا. )نميكند

  . اختياري استلت نامه نكوسدور يا داراي تاريخ تاديه معين ثبت و اخواصتاريخ 

 ق ت دارنده اين برات بايد سند را 274با توجه به اينكه برات فاقد وعده مي باشد به موجب ماده ) 3

 سال از تاريخ صدور به برات گير ارائه دهد در غير اين صورت حق رجوع به 1حد اكثر ظرف 

عليه رسانيده است و ضامن اين محال ها صادر كننداي كه محل را به ظهرنويس نويس ضامن ظهر

  .صادر كننده نخواهد بود

  ق ت مقرر شده جزء قواعد تكميلي274به روئيت در ماده مهلت يك ساله اي كه جهت ارائه برات 
ها ميتواند اين مهلت را افزايش يا كاهش دهد اگر  است مطابق اين قانون صادر كننده و ظهر نويس

صادر كننده مهلت فوق را افزايش يا كاهش دهد مهلت قراردادي ارائه برات به روئيت در برابر همه 
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ناد است در اين فرض اگر دارنده مهلت قراردادي ارائه را رعايت نكند مسئوالن سند معتبر و قابل است

حق رجوع به ظهير نوسي ها ضاعي ظهير نويس ها صادر كنند اي كه محل را به محال عليه رسانيده 

است و ضامن اين صادر كننده نخواهد بود در صورتي كه مهلت قراردادي ارائه توسط ظهير نويس 

  .هلت نتها در برابر ظهير نويس و ضامن او معتبر و قابل استناد استاين م. تعيين شده باشد 

در مقابل برات به روئيت برات وعده دار قرار ميگيرد بر خالف برات به روئيت در برات وعده دار صادر * 

كننده برات براي اجراي دستور پرداخت در متن سند وعده تعيين ميكند و برات وعده دار بر اساس 

  وعده به سه نوع زير تقسيم ميشود نحوه تعيين 

  . تاريخ صدوراز برات به وعده) 1

  .برات به وعده از تاريخ روئيت) 2

  .برات با تاريخ تأديه معين) 3

تاريخ صدور آن است ) روز آخر وعده ( در برات به وعده از تاريخ صدور مبناي تعيين سر رسيد سند * 

رجات الزامي صورت آن است و بايد در برات قيد شود در دنم ءزبا توجه به اين كه تاريخ صدور برات ج

   .شود خاصي مواجه نمي علمي الكاين گونه برات ها تعيين سر رسيد سند با اش

همچنين اگر روز آخر وعده . در برات به وعده از تاريخ صدور روز صدور جزء مهلت محاسبه نميشود * 

 سند است در اين گونه براوات تعطيالتي كه در مصادف با تعطيل رسمي باشد پس از آن روز آخر وعده

 .د شد نداخل مهلت قرار ميگيرد جزء مهلت محاسبه خواه

در برات به وعده از روئيت مبناي وعده برات تاريخ روئيت آن توسط برات گير است با توجه به اين * 

وات به وعده به كه به هنگام صدور برات تاريخ روئيت آن معلوم نيست براي تعيين سر رسيد در بر

 . تاريخ روئيت مشخص شودبايدروئيت ابتدا
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تاريخ . در صورتي كه در برات به وعده از روئيت قبول شود و تاريخ قيولي در آن قيد شده باشد* 

قبولي برات تاريخ روئيت محسوب ميشود اگر برات به وعده از روئيت نكول گردد يا برات گير از قبول 

ريخ ثبت و اخواست نكول يا تاريخ ثبت و اخواست امتناع از قبول يا نكول يا نكول آن امتناء كند تا

تاريخ روئيت است اگر برات به وعده از روئيت قبول شود ولي تاريخ قبولي در آن قيد نگردد تاريخ برات 

تاريخ روئيت آن محسوب ميشود در اين فرض فقط از حيث تعيين سر رسيد ) تاريخ صدور برات ( 

از ساير جهات تاريخ واقعي بايد احراض و . دور برات تاريخ روئيت در نظر گرفته ميشود برات تاريخ ص

 .اثبات گردد از جمله از حيث تعيين اهليت يا عدم اهليت برات گير در زمان قبولي

همچنين اگر روز آخر وعده . در برات به وعده از روئيت روز روئيت جزء مهلت محسوب نميشود* 

 .مي باشد روزگار بعد از آن روز آخر وعده استمصادف با تعطيل رس

 .در اين گونه بروات تعطيالت رسمي داخل مهلت جزء مهلت محاسبه ميشود

 اگر براتي به وعده يك هفته از تاريخ روئيت روز سه شنبه صادر گردد و روز بعد از آن به برات :مثال 

نامه نكول روز  شنبه صورت گيرد روز ت سگير ارائه شده و برات گير آن را نكول كند و ثبت و اخوا

 . شنبه خواهد بود5آخر وعده اين برات مصادف با روز 

ن در صورت برات يرايجترين و ساده ترين شكل تعيين وعده در برات وعده دار قيد تاريخ تاديه معي* 

ز آخر مصادف با تعطيل رسمي باشد روزگاري بعد از آن رو. در اين صورت اگر تاريخ قيد شده . است 

 .وعده محسوب ميشود و اگر با تعطيل رسمي نباشد همان روز و روز آخر وعده است

 : برات اصلي و برات رجوعي: تقسيم بندي دوم 

دارنده برات براي رسيدن به طلب خود و وصول آن از مسئوالن ممكن است عليه مسئوالن سند طرح 

 رجوع قضايي ناميده ميشود همچنين دعوا كند در اين صورت رجوع او به مسئوالن سند اصطالحا
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ت شده بدون اقدام قضايي با صدور برات جديد در صدور و وصول سممكن است دارنده برات و اخوا

طلب خود باشد در اين صورت برات جديدي كه به منظور فوق صادر مي گردد اصطالحا برات رجوعي 

لي براتي است كه صمنظور از برات اناميده ميشود در مقابل برات رجوعي برات اصلي قرار ميگيرد  

واخواست شده است و دارنده آن ميخواهد از طريق برات رجوعي طلب ناشي از برات اصلي را وصول 

 .كند

ال عليه آن حدر برات رجوعي صادر كننده برات دارنده برات اصلي است كه واخواست شده است و م* 

 نويس هاي برات اصلي و در صورتي كه برات عبارت است از صادر كننده برات اصلي يا يكي از ظهر

اصلي قبول شده باشد قبول كننده برات اصلي مطابق ظاهر ق ت در برات رجوعي ضامن برات اصلي 

يعني . نميتواند به عنوان محال عليه قيد گردد در اين صورت برات جديد صادر شده بي اعتبار نيست

 شود صرفا به اين دليل برات جديد بي اعتبار نيست اگر ضامن در برات جديد به عنوان محال عليه قيد

 .با وجود اين مشمول مقررات برات رجوعي نخواهد بود

برات رجوعي معموال به صورت به روئيت صادر ميشود زيرا صادر كننده با صدور اين سند به  :نكته

 . در نتيجه به محال عليه مهلت اعطا نميشود.دنبال وصول طلب حال خود است

 رجوعي همواره داراي محل است و احكام راجع به آن بايد با فرض تبا توجه به مراتب فوق برا : نكته

 .وجود محل تعيين و اعمال گردد

برات رجوعي از حيث مندرجات الزامات صورت برات و ساير شرايط راجع به صدور ظهر نويسي  :نكته 

 .و ضمانت اسناد تجاري تفاوتي با ساير بروات ندارد

 ق ت اين است كه برات اصلي واخواست شده باشد ائم از وا 298 برات رجوعي  م صدورشرط  :نكته 

  . خواست نكون يا واخواست عدم تاديه
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  :        نوع ديگر برات ، برات سازشي و غير سازشي

 

  1/5/90             14جلسه 

يشود كه مطابق  برات سازشي به براتي گفته م:نوع ديگر برات ، برات سازشي و غير سازشي 

توافق صادر كننده با برات گير قرار شده است كه پس از ارائه سند توسط دارنده به برات گير جهت 

قبول و پرداخت وجه سند صادر كننده با پرداخت مبلغ برات به دارنده سند را از دارنده مسترد نمايد 

 از صدور آن در واقع دادن برات سازش با انگيزه تحصيل اعتبار صادر مي شود و قصد صادر كننده

 .دستور پرداخت به برات گير نيست

 هدف صادر كننده از صدور سند در واقع دادن دستور پرداخت به برات گير :در برات غير سازش 

 .است با توجه به مراتب فوق معموال برات سازش فاقد محل است

  :انواع چك 

 اين 1در حالي كه ق  صدور چك در م  در ق ت براي چك انواعي پيش بيني نشده است، : نكته 

چك تضمين شده    : 3چك تاييد شده    : 2چك عادي    : 1سند را به اقسام زير تقسيم كرده است 

 .چك مسافرتي: 4

 با توجه به اين كه تقسيم بندي فوق در قانون صدور چك منعكس شده انواع مذكور صرفا به :نكته 

 . مذكور جاي نميگيردبنديادر شده در تقسيم هايي كه عهده شخصي غير از بانك ص چك

 چك هاي عادي چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري : ق صدور چك 1مطابق م 

  .خود صادر و دارنده آن تضميني جزء اعتبار صادر كننده ندارد

 :با توجه به تعريف مذكور عناصر چك عادي به شرح زير است
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ايد بانك باشد در نتيجه اگر چك عهده مشخص غير از بانك صادر  محال عليه اين چك حتما ب:الف 

 .شده باشد به آن عنوان چك عادي قابل اطالق نيست

و محل اجراي .  صادر كننده چك عادي بايد نزد بانك محال عليه حساب جاري افتتاح نمايد:ب 

 . دستور پرداخت مندرج در سند وجوه موجود در حساب جاري صادر كننده باشد

 بانك هيچ تعهدي براي پرداخت وجه چك عادي در صورت فقدان موجود در حساب كننده :ج 

 .نخواهد داشت

 چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود وارد صادر و توسط بانك :چك تاييد شده 

 .محال عليه پرداخت و جه آن تاييد ميشود 

دي عهده بانك صادر ميشود و محل تامين مطابق تعريف فوق چك تاييد شده مانند چك عا :نكته

وجه آن نيز موجودي حساب جاري صادر كننده و نزد بانك است با اين تفاوت كه در چك تاييد شده 

بانك محال عليه وجود محل در حساب جاري صادر كننده را معادل مبلغ چك تاييد ميكند در نتيجه 

 .از مطالبه دارنده به او پرداخت نمايدبه اعتبار اين تاييد بانك ملزم است وجه چك را بعد 

 چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و :چك تضمين شده 

  .پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود

 : با توجه به تعريف فوق عناصر چك تضمين شده به شرح زير است 

ك باشد در نتيجه اشخاص غير از بانك حتي صادر كننده و محال عليه اين چك حتما بايد بان -1

با توجه به . مؤسسات مالي و اعتباري نميتوانند چك تضمين شده در قالب تعريف فوق صادر كنند

 بين بانك ق ص چ ، براي صدور چك تضمين شده تفاوتي 1 ماده 3اطالق عنوان بانك در بند 

  . خصوصي و دولتي وجود ندارد
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چك تضمين شده بايد بانك واحدي باشد در نتيجه چك تضمين شده صادر كننده و محال عليه  -2

 آن تعهد پرداخت است و به اين جهت هيتبر خالف عنوان آن متضمن دستور پرداخت نيست بلكه ما 

 .شود  نوعي سفته محسوب ميچك مذكور ماهيتاً

ست ساير  از شعب همان بانك صادر كننده قابل مطالبه و وصول اوجه چك تضمين شده صرفاً -3

 .بانك ها تكليفي به پرداخت وجه آن ندارند

 چكي است كه توسط بانك صادر وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط :چك مسافرتي 

  . نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد

 .نند چك تضمين شده استابا توجه به تعريف فوق چك مسافرتي از حيث ماهيت م

حال عليه اين چك حتما بايد بانك باشد از اين حيث تفاوتي بين بانك دولتي و  صادر كننده و ماوال

 صادر كننده و محال عليه چك مسافرتي بايد بانك واحدي باشد در نتيجه ثانياخصوصي وجود ندارد 

نه .اين چك نيز مانند چك تضمين شده ماهيتا نوعي سند است و تضمين تعهد پرداخت مي باشد

 بر خالف چك تضمين شده وجه چك مسافرتي از بانك هاي ديگري نيز كه بر اًدستور پرداخت ثالث

اساس توافق با بانك صادر كننده چك مسافرتي به عنوان نماينده و كارگذار بانك صادر كننده اين 

  .چك وجه آن پرداخت ميكند قابل مطالبه و وصول است

   :انواع سفته

مشخص تقسيم بندي نشده است با وجود اين بر اساس در قانون تجارت سفته به طور صريح به انواع 

  ق ، ت ، اين سند را ميتوان به عنوان زير تقسيم بندي كرد 307تعريف ماده 

  سفته وعده دار

 سفته بي وعده

 ٩٣



دكتر قرباني: جزوه تجارت استاد   

 
با توجه به ماهيت .  ق ، ت ، سفته ممكن است مانند برات بي وعده و وعده دار باشد307طبق ماده 

مانند . ل وعده دار صادر ميشود و در صورتي كه سفته وعده دار باشد  به شكسندسفته معموال اين 

  .برات سر رسيد سند بايد به يكي از سه صورت زير در روي آن درج گردد

  .به وعده از تاريخ صدور) الف 

  . روئيتبه وعده از تاريخ) ب 

  .با قيد تاريخ معين) ج

 مهلت محاسبه نميشود همچنين اگر روز آخر  جزء روز صدور در سفته به وعده از تاريخ صدور:تبصره 

 محسوب مي شود با  مصادف با تعصيل رسمي باشد روز كاري پس از آن روز آخر وعده سندوعده سند

  .وجود اين تعطيالت رسمي واقع شده در داخل مهلت جزء مهلت است

وص برات به وعده  صادر گردد مقرراتي كه در خصدر صورتي كه سفته به وعده از تاريخ روئيت :نكته  

 .ده استشت وضع ئي تاريخ رواز روئت تعيين

 ق ت ، مقررات حاكم بر قبول و نكول برات در 309در مورد سفته قابل اعمال نيست زيرا طبق ماده 

 .سفته با توجه به ماهيت آن كاربرد ندارد

 بايد ابتدا سند هارنديت براي تعيين سر رسيد سند دئبا توجه به مراتب فوق ، در سفته به وعده از رو* 

يت را در صفحه قيد و امضاء كند چنان صادر ئيت صادر كننده برساند و صادر كننده تاريخ روئرا به رو

 به ترتيب فوق عمل كند دارنده براي تعيين سر رسيد سفته با مشكل عملي مواجه نيست در هكنند

 .مقرر نكردهيت سفته ئكاري براي احراز تاريخ روزوغير اين صورت ق ، ت ، سا

يت جزء مهلت محاسبه نميشود همچنين اگر روز آخر ئيت روز روئ در سفته به وعده از رو:تبصره 

 .وعده مصادف با تعطيل رسمي باشد روز كاري پس از سر رسيد سند است
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 : سفته در وجه حامل و سفته در وجه يا به حواله كرد شخص معين 

 نيست سفته حتما در وجه يا به حواله كرد شخص معين  ق ، ت ، بر خالف برات الزم307طبق ماده 

بلكه ممكن است اين سند در وجه حامل صادر گردد در اين صورت براي تعيين دارنده . صادر گردد

  .سند به جاي نام شخص معين صرفا عبارت حامل قيد ميگردد

 چنانچه برات  در وجه حامل و شخص معين صادر گرددممكن است برات سفته و چك تواماً: تبصره 

به اين شكل صادر شده باشد چون نام شخص معين در سند قيد شده از حيث مندرجات الزامي 

صورت برات سند معتبر است و از هر حيث تابع مقررات است برات صادر شده در وجه شخص معين 

 و  در وجه حاملهيچ اثر حقوقي بر عبارت حامل مرتبت نيست اگر سفته يا چك تواماً. مي باشد 

شخص معين صادر گردد سند از حيث حقوقي معتبر و مشمول مقررات حاكم بر اسناد تجارتي است 

ولي از حيث مقررات حاكم بر انتقال سند و منقود شدن آن تابع قواعد مقرر براي اسناد در وجه حامل 

  .ستاست در نتيجه انتقال مالكيت آن بدون نياز به ظهر نويسي با قبض و اقباض امكان پذير ا

  :صدور سند تجاري

است اين ) قرارداد(  طرفه 2 نوعي عمل حقوقي صدور سند تجاري بدون توجه به نوع سند ماهيتاً

قرارداد با موافقت صادر كننده و دارنده سند منعقد ميشود در برات و چك اراده محال عليه نقشي در 

  .انعقاد قرارداد صدور سند ندارد

 عقود عيني و تشريفاتي است عيني بردن آن به اين دليل است كه قرارداد صدور سند تجاري جزء* 

(  تحرير بين نشده است قرارداد صدور سند منعقد نميشود از حيث تحليلي تسليمتا سند به دارنده آن 

تحرير يا تنظيم سند تجاري با نوشتن . سند تجاري و صدور آن تفاوت وجود دارد ) ، نوشتنآزاد كردن

مي يابد ولي صدور سند افزون بر تنظيم آن مستلزم تسليم سند دارنده است، مندرجات سند تحقق 
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تشريفاتي بودن قرارداد صدور اسناد تجاري نيز به اين دليل است كه اين قرارداد بايد به صورت كتبي 

منعقد گردد و در تنظيم آن نيز بايد مواردي كه با عنوان مندرجات الزامي سند قلمداد شده اند در 

  .ند قيد گرددصورت س

به منظور تسهيل روند وصول . تنظيم اسناد تجاري روي فرمهاي چاپي شرط اعتبار اسناد نيست

ماليات صدور اسناد تجارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب قانون ماليات مستقيم مجاز شده 

 الصاق اتي روي آنهاست  كه فرمهاي چاپي اسناد تجاري را تنظيم و بر اساس مبالغ مشخص تمبرماليا

بنا بر اين اگر شخصي سند تجارت را در روي چيزي غير از فرم چاپي با رعايت . و به عموم عرضه كند 

مندرجات الزامي قانون تنظيم و صادر كند از حيث حقوقي مشمول مقررات حاكم بر اسناد تجاري 

 .است

راي نقش صدور سند  صادر كنند يعني ب. صدور اسناد تجارتي يكي از ماخذهاي وصول ماليات است* 

 لغ مب1000در3ماليات هاي مستقيم ماليات صدور سفته و برات قانون ليات بپردازد مطابق ابايد م

 . ريال ميباشد200مندرج در سند است ولي ماليات صدور چك به طور مقطوع 

 اعتبار اين بر روي سند شرط) الصاق تمبر مالياتي(  پرداخت ماليات صدور اسناد تجاري :تبصره 

مالياتهاي مستقيم  اسناد نيست عدم رعايت مقررات حاكم بر ماليات صدور  اسناد تجاري طبق ق

 برابر مبلغ ماليات عالوه بر ماليات قانوني است 2تخلف مالياتي است كه مستلزم پرداخت جريمه اي 

جات اختياري صورت اسناد تجاري متشكل از دو گروه مندرجات است كه مندرجات الزامي و مندر

صورت سند ناميده ميشود منظور از مندرجات الزامي مواردي كه قيد آنها در صورت سند شرط اعتبار 

آن و شمول مقررات حاكم بر اسناد تجاري نسبت به سندات در جايي كه مندرجات اختياري با توافق 

و عدم درج آنه صادر كننده و دارنده سند به عنوان شروط ضمن عقد در صورت سند درج مي شود 
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خللي به اعتبار سند وارد نمي سازد از حيث مندرجات اختياري تفاوتي بين برات ، سفته و چك وجود 

 .ندارد ولي مندرجات الزامي آنها با يكديگر متفاوت است

  :ندرجات الزامي صورت اسناد تجارتيم) الف

 ق ، ت ، و 223ت الزامي صورت برات در ماده  مندرجا 226 و ضمانت اجراي آنها در ماده 223موضوع ماده  :برات -1

 ق ، ت ، مندرجات 223 اين قانون مقرر شده است بر اساس ماده 226ضمانت اجراي آنها در ماده 

 مورد ديگر داراي ضمانت 8 مورد فاقد ضمانت اجرا و 1 مورد 9 مورد است از اين 9الزامي صورت برات 

 ق ، ت 223 مورد است طبق ماده 8 ضمانت اجراي برات اجرايي هستند در نتيجه مندرجات الزامي با

  :، مندرجات الزامي صورت برات به ترتيب به شرح ذيل است

مكل-1  :ه برات

 ق ، ت ، فاقد ضمانت اجرا در نتيجه اگر كلمه برات بر روي سند 226 اين شرط مطابق ماده :نكته 

   .  مول مقررات حاكم بر بروات است نمي آيد و همچنان سند مشن واردآقيد نشود خللي به اعتبار 

 هدف از پيش بيني عبارت برات به عنوان يكي از مندرجات الزامي اين سند اطالع رساني :نكته 

  .كنند درباره ماهيت سند به اشخاص است كه آن را امضاء مي

  :تاريخ صدور برات 

ت دانسته است استفاده از اين  ق ، ت ، تاريخ تحرير را جزء مندرجات الزامي صدور برا223 ماده 2بند 

تاريخ تحرير به جاي تاريخ صدور مبني بر مسامحه قانون گذار است در نتيجه نويسندگان حقوقي 

تاريخ تحرير را به تاريخ صدور و اگر بين تاريخ تحرير و صدور برات اختالف زماني باشد تاريخ صدور 

  .بايد در صورت سند درج شود 
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 ق ، ت ، تمام به حروف نوشته شود با وجود اين شرط الزام 225 طبق ماده تاريخ صدور و برات بايد* 

 به رقم نيز نوشته شود حرف نوشته شدن تاريخ صدور برات فاقد ضمانت اجرا است لذا اگر تاريخ صدور

  . سند معتبر است

ت  برات به رقم يا به حرف در صورت آن درج نگردد سند مشمول مقررادر صورتي كه تاريخ صدور* 

 .حاكم بر بروات نخواهد بود

 . تاريخ صدور برات ممكن است به تقويم هجري شمسي يا هر تقويم معتبر ديگر نوشته شود :نكته 

 تاريخ صدور برات بايد به تصريح به روز ، ماه و سال صدور نوشته شود چنان چه يكي از اجزاي :نكته 

سند .(  درح تاريخ صدور در صورت برات استفوق در تعيين تاريخ صدور قيد نشده باشد به منزلي عدم

  ) .محسوب نميشود 

  8/5/90 تجارت دكتر قرباني 15جلسه 

 

  223 در ماده 3مورد 

با توجه به اين كه برات متضمن دستور پرداخت است نام برات گير به عنوان مخاطب دستور   :1نكته

  . از چه شخصي مطالبه نمايدبايد در صورت سند قيد شود تا دارنده برات بداند كه وجه سند را

آن به عنوان برات گير  در صورت برات قيد ميشود ممكن است شخص   شخصي كه نام :2نكته

  .حقوقي يا حقيقي باشد

ت ، اگر برات گير شخص حقيقي باشد قيد نام شخص يا . ق223 ماده 3 با توجه به ظاهر بند  :3نكته

  .وع بند فوق كافي استنام خانوادگي او به تنهايي براي تحقق شرط موض
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 در صورتي كه برات گير شركت تجارتي باشد درج نام خاص شركت در صورت سند الزم است  :4نكته

  .بنا بر اين صرفاً تصريح به نوعي شركت يا شماره ثبت آن كافي نيست

ار  چنانچه برات گير داراي نام مستعار باشد قيد هر كدام از نام هاي شناسنامه اي يا مستع :5نكته

  .شخص براي اعتبار سند به عنوان برات كافي است

ت ، مطابق دكترين حقوقي صادر كننده برات ميتواند نام خود را به عنوان . با وجود سكوت ق :6نكته

اين سند ماهيتا شبيه به سفته است در حقوق ايران چنين براتي . برات گير در صورت برات قيد نمايد 

 تابع مقررات برات است بنابر اين مانند ساير بروات قابل نكول مي با وجود شباهت به سفته همچنان

  .باشد

شخصي كه نام او به عنوان برات گير در صورت سند قيد ميشود بايد به هنگام صدور برات واقعي و * 

موجود باشد در نتيجه قيد نام شخص موهوم يا شخص كه به هنگام صدور سند به واسطه فوت يا 

ود خارجي ندارد در صورت برات به منزله عدم درج نام برات گير در برات است در انحالل و تسويه وج

  .نتيجه اين سند مشمول مقررات حاكم بر بروات تجاري نخواهد بود

 چنانچه برات گير در موقع صدور برات وجود خارجي داشته باشد ولي بعد از آن به واسطه :تبصره

  . در خللي به اعتبار سند به عنوان برات وارد نميشودفوت يا انحالل و تسويه شخصيت او زائل گر

  :  عبارت است تعيين مبلغ برات4مورد 

 با توجه به برات از اسناد جايگزين پول است موضوع دستورات پرداخت دراين سند بايد هموراه :نكته 

ورات وجه نقد باشد بنابر اين اگر مال ديگري غير از وجه نقد حتي سكه بهار آزادي موضوع دست

  .پرداخت در برات قرار گيرد سند مشمول مقررات حاكم بر بروات نخواهد بود
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ممكن است به وجه رايج ايران يا پول خارجي تعيين گردد در نتيجه  ت ، مبلغ برات. مطابق ق:نكته 

 . اگر به عنوان مثال مبلغ برات به دالر تعيين شده باشد سند مشمول مقررات حاكم بر برات است

مانند قواعد عمومي حاكم بر ايفاي تعهدات دارنده برات از مسئوالن سند همان پول موضوع سند اصوالً 

را  ميتواند مطالبه كند و مسئوالن سند نيز تعهدي جز پرداخت پول موضوع سند ندارند مگر اينكه 

ز پول دارنده به شخصي كه به او عنوان مسئول پرداخت مراجعه كرده است در رابطه پايه پولي غير ا

 .موضوع سند پرداخته كرده باشد

در اين صورت دارنده در برابر آن مسئول حق انتخاب دارد و مي تواند پول موضوع سند يا پولي را كه 

به او در رابطه پايه داده است مطالبه نمايد دارنده از ساير مسئوالن سند حق مطالبه و جهي غير از 

  .وجه مندرجه در سند را ندارد

 ميليون تومان به ديگران قرض دهد و قرض گيرنده براي پرداخت آن در 10 شخصي مبلغ  اگر:مثال 

وجه قرض دهنده براتي صادر نمايد و مبلغ برات را به دالر تعيين كند دارنده در صورتي كه براي 

وصول مبلغ برات به صادر كننده رجوع كند مي تواند وجه مندرج در سند يا پولي را كه به صادر 

داده است مطالبه نمايد ولي اگر اين دارنده وجه سند را از برات گير مطالبه نمايد تنها بابت كننده 

چنانچه برات فوق از طريق ظهر نويسي . وجه مندرج در سند به قبول كننده حق رجوع خواهد داشت 

حق توسط  دارنده اول به شخص ديگري منتقل گردد انتقال گيرنده از صادر كننده برات نيز تنها 

مطالبه وجه مندرج در سند را دارد زيرا انتقال گيرنده با صادر كننده طرف رابطه پايه نبوده و به او 

پولي غير از وجه مندرج در سند نداده است با وجود اين اگر در رابطه پايه بين ظهر نويس و انتقال 

 باشد در مراجعه به ظهر گيرنده، انتقال گيرنده پولي غير از وجه مندرجه در سند به ظهر نويس داده

  . نويس دارنده سند حق انتخاب دارد
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بايد معلوم باشد در نتيجه اگر ) مبلغ برات( ت ، در برات موضوع دستور پرداخت . مطابق ق:نكته 

با . مبلغ در صورت برات به صورت مجهول قيد گردد سند مشمول مقررات حاكم بر بروات نخواهد بود

ر صورت برات شرط اعتبار سند نيست چنانجه مبلغ در صورت برات نا وجود اين معين بودن مبلغ د

  . ق ، ت ، مبلغ قابل تأديه تعيين مي شود225معين باشد با استفاده از امارات قانوني موضوع ماده 

 ق ، ت ، اگر مبلغ برات بيش از يك مرتبه نوشته شود و بين آنها اختالف باشد مبلغ 225طبق ماده 

  .تعيين مي شود رتيب زيرقابل پرداخت به ت

  . مرتبه و به تمام موارد به رقم نوشته شود مبلغي كمتر معتبر است1اگر مبلغ بيش از ) الف

  . مرتبه و در تمام موارد به حروف نوشته شود مبلغ كمتر معتبر است1اگر مبلغ بيش از ) ب

ف باشد مبلغ حروفي  مرتبه به حروف و رقم نوشته شود و بين آنها اختال1اگر مبلغي بيش از ) ج

  .معتبر است خواه بيش از مبلغ رقمي باشد خواه كمتر از آن

م از اماره قانوني امارات قانوني در حقوق ايران نسبي هستند و . با وجود اينكه مطابق تعريف ق:تبصره

  .خالف آنها قابل اثبات است امارات قانوني فوق در دكترين حقوقي مطلق قلمداد شده 

ات فوق از مصاديق غلبه ظاهر بر واقع در حقوق تجارت است مطابق قاعده پذيرفته شده  امار:تبصره 

در حقوق مدني در اين نظام حقوقي قصد واقعي به قصد اعالم شده برتري دارد در حالي كه در امارات 

قانوني فوق قانون بدون توجه به قصد واقعي طرفين جهت تامين سرعت در گردش برات يكي از مبالغ 

  . درج در صورت سند را مبلغي الزم التاديه قلمداد كرده استمن

ت ، بايد تماماً به حروف نوشته شود با وجود اين رقمي نوشته شدن . ق225 مبلغ برات ماده :تبصره

  .مبلغ خللي به اعتبار سند وارد نمي سازد
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ت برات از ت ، درج تاريخ پرداخت در صور. ق223 ماده 5 مطابق بند :تاريخ تأديه وجه برات

مندرجات الزامي است در نتيجه اگر تاريخ پرداخت در سند قيد نشده باشد سند مشمول مقررات 

  .حاكم بر برات نيست

 تاريخ پرداخت برات ممكن است بي وعده يا وعده دار باشد در نتيجه تعيين تاريخ پرداخت در :مهم 

خت تاريخ در برات الزامي نيست زيرا برات از مندرجات الزامي سند است ولي تعيين وعده براي پردا

تاريخ تأديه برات ممكن است بي وعده  باشد بنا براين تاريخ پرداخت ممكن است وعده دار يا بي وعده 

باشد و آنچه طبق قانون درج آن در صورت برات الزامي است تاريخ پرداخت مي باشد نه وعده براي 

  .پرداخت 

  

  

  :مكان تأديه وجه پرداخت 

ل پرداخت برات جزء مندرجات الزامي داراي ضمانت اجرا در اين سند است بنابر اين اگر تعيين مح

 .محل پرداخت در برات قيد نشود سند مشمول مقررات حاكم بر بروات نخواهد بود

درج محل پرداخت در برات از جهات مختلف داراي آثار حقوقي است كه مهمترين آن به شرح زير مي 

  باشد

الن برات بايد وجه آن را در محل پرداخت مندرج در سند به دارنده تأديه كنند مگر  كليه مسئو) الف

  .اينكه دارنده كه پرداخت وجه سند توسط آنها در محل ديگر رضايت دهد

م ، درج محل پرداخت در صورت برات براي دادگاه آن محل جهت رسيدگي .د.ا. ق13 طبق ماده )ب

  . لي ايجاد مي كندبه دعواي مطالبه وجه سند صالحيت مح
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محل پرداخت مندرج در صورت برات ممكن است محل اقامت برات گير يا هر محلي غير از اقامتگاه 

برات گير باشد حتي ممكن است با وجود اينكه برات در ايران صادر مي شود محل پرداخت آن خارج 

  . از ايران تعيين شود

با مندرجات قيد شده در صورت آن قبول كند و حق اصوال برات گير در زمان قبولي برات بايد سند را 

تغيير اين مندرجات را ندارد زيرا قرارداد صدوربرات بين صادر كننده و دارنده مطابق مندرجات صورت 

برات منعقد شده است در نتيجه برات گير مي تواند يك جانبه و بدون رضايت دارنده و آنها را تغيير 

ت ، اجازه داده است كه برات گير در موقعه قبولي مندرجات صورت .دهد با وجود اين در دو مورد ق

  .برات را يكجا نه تغيير دهد

ت ، اگر . ق234مطابق ماده . تغيير محل پرداخت در صورتي كه غير از اقامتگاه برات گير باشد) 1

 محل محل پرداخت برات محلي غير از اقامتگاه برات گير باشد برات گير مي تواند در موقع قبولي

  .پرداخت مندرج در سند را به اقامت گاه خود تغيير دهد

ت ، برات گير ملزم نيست در موقع قبولي تمام مبلغ برات را قبول . طبق ق:قبول جزئي برات ) 2

كند بلكه مي تواند قبولي خود را به بخشي از مبلغ محدود نماينده كه به آن اصطالحا قبولي جزئي 

  .سبت به باقي مانده مبلغ نكول شده محسوب مي شودگوينده در اين صورت برات ن

ت ، صدور برات در وجه حامل امكان پذير نيست مطابق . ق223 ماده 7 مطابق بند :نام دارنده برات 

  .ظاهر اين ماده و دكترين حقوقي برات از حيث تعيين دارنده به سه صورت ق ، قابل صدور است 

  منحصرا در وجه شخص معين  -1

  به حواله كرد شخص معينمنحصرا -2

 در وجه و به حواله كرد شخص معين -3
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 دارنده صرفا از حق مطالبه وجه سند بر خوردار است نمي تواند سند را با آثار انتقال :در حالت اول

  .براتي انتقال دهد و اگر سند را انتقال دهد اين انتقال در حد انتقال عادي داراي اثر است

  .  حق انتقال سند برخوردار است حق مطالبه وجه آن را ندارددارنده از: در حالت دوم

 دارنده همزمان از حق مطالبه وجه سند و حق انتقال آن با آثار انتقال براتي برخوردار :حالت سوم

  .است

 انتقال اسناد تجاري از جمله برات از حيث آثار به دو نوع انتقال براتي و انتقال ساده تقسيم :تبصره

   مورد زير است 2اوت انتقال براتي با انتقال ساده از جهت آثار مي شود و تف

 در انتقال براتي انتقال گيرنده با حسن نيت طرح حمايت اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در )الف 

اگر براتي در وجه حواله كرد شخصي صادر : برابر دارنده غير مستقيم قرار مي گيرد به عنوان مثال

آن را با ظهر نويس و به صورت براتي انتقال دهد چنانچه انتقال گيرنده از ايرادات رابطه گردد و دارنده 

پايه بين صادر كننده برات و دارنده اول بي اطالع باشد صادر كننده نمي تواند در مقابل انتقال گيرنده 

ث در مثال فوق جهت رهايي از مسئوليت به اين ايرادات استفاده كند در حالي كه اگر انتقال مورد بح

انتقال ساده باشد صادر كننده در برابر انتقال گيرنده نيز حتي اگر با حسن نيت باشد مي تواند به 

  .ايرادات رابطه پايه استناد كند

در انتقال براتي شخصي كه براي انتقال سند را ظهر نويسي مي كند عالوه به انتقال مالكيت سند ) ب

ند را نيز تضمين مي نمايد در نتيجه ظهر نويس بابت پرداخت و حقوق ناشي از آن پرداخت وجه س

مبلغ سند مسئوليت تضامني دارد در انتقال ساده انتقال دهنده تنها مالكيت سند را به ديگري منتقل 

  .مي كند و ضامن پرداخت وجه آن نيست
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ل آن به   با توجه به مراتب فوق اگر برات منحصرا در وجه شخص معين صادر گردد انتقا:تبصره

صورت انتقال ساده امكان پذير است ولي اگر برات به حواله كرد شخص معين يا در وجه و به حواله 

  . كرد شخص معين صادر شده باشد انتقال آن با آثار انتقال براتي امكان پذير است

  . برات ممكن است در وجه يا به حواله كرد يك شخص يا اشخاص متعدد صادر گردد

ت همزمان در وجه يا به حواله كرد اشخاص متعدد صادر شده باشد در ارتباط با روابط در فرضي كه برا

حقوقي دارندگان متعدد مسائل حقوقي مختلفي مطرح است كه در قانون تجارت مورد حكم قرار 

نگرفته در اين صورت اگر دارندگان بخواهند با ظهر نويس مالكيت سند را انتقال دهند همه آنها به 

يد به ظهر نويسي سند مبادرت كنند يكي از دارندگان نمي تواند با ظهر نويسي تنها سهم اتفاق با

مالكانه خود نسبت به سند را به ديگري واگذار كند در صورتي كه به اين ترتيب همه دارندگان سند 

بابت انتقال آن را ظهر نويسي كنند تعدد عرضي ظهر نويسان مطرح مي شود بر اساس ديدگاه غالب 

ر فرض تعدد عرضي ظهر نويسان مسئوليت آنها در برابر دارنده سند به طور مساوي اشتراكي اسا مگر ب

اينكه مسئوليت تضامني آنها شرط شده باشد در حالي كه فرض تعدد طولي ظهر نويسان همه آنها در 

  .برابر دارند مسئوليت تضامني دارند 

  :عدد نسخقيد شمارگان نسخ برات بر روي هر نسخه در صورت ت

برات ممكن است در يك نسخه يا نسخ متعدد صادر گردد و تعدد نسخ برات به منظور حمايت از 

دارنده آن است در فرض تعدد نسخ برات همه نسخ ها به دارنده برات تسليم مي شود به منظور جلو 

سخ ها شماره گيري از سوء استفاده هاي احتمالي دارنده در صورت تعدد نسخ بايد بر روي هر يك از ن

  .ترتيبي قيد گردد تا مسئوالني كه وجه سند را مي پردازند از تعدد نسخ برات آگاه شوند
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 چنانچه برات در يك نسخه صادر شده باشد قيد شماره بر روي آن الزامي نيست و عدم درج :تبصره

 يك از نسخ ها شماره خللي به اعتبار سند وارد نمي كند ولي تعدد نسخ اگر شماره ترتيبي بر روي هر

  .درج نشده باشد سند مشمول مقررات حاكم بر بروات نيست

  

  

  

  

  

  15/5/90     16جلسه 

  :مندرجات الزامي صورت برات 

  كه بر روي اسناد تجارتي انجام مي شوند لزوماً بايد ي برخي اعمال:مهر يا امضاي صادر كننده برات 

مهر شخص كافي نيست اين اعمال در اسناد ي اين اعمال ء گردد براي انشاءبا امضاي شخص انشا

  : تجارتي عبارتند از 

   صدور چك-1

   ظهر نويسي برات سفته و چك-2

   قبولي برات توسط شخص ثالث-3

 قابل انشاء هستند  شخصدر مقابل اين اعمال ساير اعمال مرتبط با اسناد تجارتي هم با امضاي دستي

  : ند از عبارت: هم با مهر او اعمال مشمول گروه دوم 

   صدور برات-1
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   صدور سفته-2

   قبولي برات توسط برات گير-3

   ضمانت برات سفته و چك-4

 نيز ء اعمالي كه بر روي سند تجارتي با مهر يا امضاي شخص قابل انشاء هستند با مهر امضا:تبصره 

  .معتبرند منظور از مهر امضاء مهري است كه نقش آن امضاي شخص است

ت براي مهر يا امضاي صادر كننده برات بر روي سند به عنوان يكي . ق226اده ي با وجود اينكه در م

از مندرجات الزامي برات ضمانت اجرا تعيين نشده است بنابر ديدگاه مورد اتفاق نظر در دكترين 

  .حقوقي چنانچه صورت برات فاقد مهر يا امضاي صادر كننده باشد سند برات محسوب نمي شود

  :ورت چك مندرجات الزامي ص

ت مندرجات الزامي صورت سند را احصاء نكرده است در نتيجه بين .برخالف برات در چك ق

نويسندگان در خصوص تعداد مندرجات الزامي صورت چك اختالف نظر وجود دارد بنابر ديدگاه قالب 

  .  مورد است7مندرجات الزامي صورت اين سند 

رجات الزامي صورت چك اين قانون در خصوص ضمانت ت درباره تعداد مند. افزون بر ابهام ق:نكته 

  .اجراي مندرجات الزامي چك نيز فاقد حكمي صريح و روشن است

  :مطابق ديدگاه قالب مندرجات الزامي صورت چك موارد زير است *

   : تاريخ صدور– 1

ف  مانند برات يكي از مندرجات الزامي صورت چك تاريخ صدور آن است با وجود اين برخال:نكته 

گذار لزوم حروفي نوشته شدن تاريخ صدور را پيش بيني نكرده در نتيجه .برات در ارتباط با چك ق

  .تاريخ صدور چك ممكن است به حرف يا رقم نوشته شود
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 در رويه معمول نزد برخي بانكها بر روي فرمهاي چاپي چك تصريح مي شود كه تاريخ صدور  :بصرهت

ت اين شرط خللي به اعتبار چكي كه از تاريخ صدور آن به رقم بايد به حروف نوشته شود عدم رعاي

  .قيد شده است وارد نمي كند

 313ت پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد همچنين مطابق ماده . ق311 مطابق ماده :نكته 

اين ق چك به محض ارائه بايد كارسازي شود در رويه عملي به منظور گريز از احكام فوق و ايجاد 

ه براي پرداخت چك تاريخ صدوري كه بر روي سند قيد مي شود مؤخر بر تاريخ واقعي صدور چك وعد

  بوده در نتيجه در ارتباط با چك تاريخ صدور به دو شكل متجلي مي شود كه عبارتند از

  تاريخ واقعي صدور-1 

  ك ناميدهق صدور چك تاريخ مندرج در چ) دومي را(تاريخ صدور مندرج در صورت چك كه آن را -2 

 چكي كه تاريخ مندرج در آن منطبق با تاريخ واقعي صدور باشد اصطالحاً چك روز ناميده :تبصره 

مي شود و در صورتي كه تاريخ مندرج در چك مؤخر بر تاريخ واقعي صدور باشد سند را چك وعده دار 

  .گويند

ته شده است بين چك  با وجود اينكه مفهوم چك وعده دار در ق صدور چك به رسمت شناخ:تبصره 

وعده دار با برات و سفته وعده دار از حيث نحوه تعيين وعده تفاوت وجود دارد در برات و سفته 

با  يا چنانكه بيان شد وعده ممكن است به صورت به  به وعده از تاريخ روئيت يا  وعده از تاريخ صدور

 چك وعده دار وعده تنها از طريق درج تاريخ در حالي كه در.  تعيين مي شودقيد تاريخ تأديه معين

  .صدوري مؤخر بر تاريخ واقعي صدور سند در صورت چك امكان پذير است

 ق ت مبدا مهلت ارائه چك به محال عليه تاريخ صدور چك است و منظور از تاريخ 315مطابق ماده *

 با وجود اين مطابق صدور چنانكه بيان شد در چهارچوب قانون تجارت تاريخ واقعي صدور چك است
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رويه قضايي چنانچه چك وعده دار باشد مبدا مهلت ارائه سند به محال عليه تاريخ مندرج در سند 

  .است نه تاريخ واقعي صدور آن

ت يكي از مندرجات الزامي صورت چك محل صدور آن . ق311 مطابق ماده :محل صدور چك *

ت به صراحت محل . ق311 گردد ماده است يعني نشاني محل صدور چك بايد در صورت چك قيد

صدور را جزء مندرجات الزامي صورت چك قلمداد نكرده عبارت محل در اين ماده به نحوه مطلق 

استفاده شده است در نتيجه برخي نويسندگان واژه محل در اين ماده را به محل بر پرداخت و برخي 

يخ صدور در اين ماده به نظر مي رسد ديگر به محل صدور تفسير نموده اند با توجه به قرينه تار

  .مقصود از محل در آن محل صدور چك است

 با وجود تحليل فوق در رويه بانكي روي بن هاي چاپي چك جايي براي درج محل صدور :تبصره

 محل صدور را بر روي چك قيد نمي كنند در حالي كه اشخاصپيش بيني نشده است در عمل نيز

  .بط حقوقي دارنده سند با مسئوالن آن آثار زيادي داردمشخص بودن محل صدور در روا

 مندرجات الزامي صورت آن پيش بيني نشده ء مبلغ چك در ق به طور صريح جز: مبلغ چك – 3

  . استنباط مي شود كه مبلغ آن بايد در صورت سند قيد شود310است از تعريف در ماده 

يا خارجي تعيين گردد مبلغ چك به پول  مبلغ چك مانند برات ممكن است به پول ايران :نكته 

خارجي در صورتي توسط بانك محال عليه قابل پرداخت است كه حساب جاري شخص نزد بانك از 

نوع ارزي باشد اگر حساب جاري ريالي باشد مبلغ چك هاي صادر شده عهده آن حساب بايد به ريال 

ر صورت حتي اگر مبلغ چك صادر شده تعيين گردد تا بانك محال عليه وجه چك را تأديه نمايد در ه

عهده حساب جاري ريالي با پول خارجي تعيين شده باشد گرچه بانك از پرداخت آن امتناع مي كند 

ولي اين امر خللي به اعتبار چك به عنوان سند تجارتي وارد نمي سازد چنانچه دارنده چنين چكي 
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به پرداخت پول مندرج در چك محكوم نمايد عليه مسئوالن آن طرح دعوا نمايد دادگاه بايد آنها را 

مگر اينكه دارنده چك به مسئولي كه به او رجوع كرده است پولي غير از پول مندرج در سند داده 

  .باشد و آن پول را از مسئول مورد نظر مطالبه نمايد

اه غالب ت بنابر ديدگ. ق225 برخالف برات مبلغ چك بايد معلوم و معين باشد زيرا حكم ماده :نكته 

در چك الزم الرعايه نيست در نتيجه اگر مبلغ چك بيش از يك مرتبه نوشته شود و بين آنها اختالف 

  .باشد سند از حيث مندرجات الزامي ناقص است و مشمول مقررات حاكم بر اسناد تجاري نيست

كن است  برخالف برات قيد مبلغ چك به حروف را الزامي نكرده است در نتيجه مبلغ چك مم:نكته 

  .به حروف يا رقم نوشته شود و در هر حال سند معتبر است

  :مندرجات الزامي صورت چك

ت مورد ديگر از مندرجات الزامي صورت چك نام . ق310 طبق تعريف ماده : نام محال عليه – 4

محال عليه است زيرا اين سند مانند برات متضمن دستور پرداخت مي باشد بنابراين بايد نام مخاطب 

  .ستور در صورت سند قيد گرددد

 از چك و ضرورت وجود محل طبق اين تعريف در زمان صدور سند و 310 طبق تعريف ماده :تبصره

نيز انتقال مالكيت محل از صادر كننده به دارنده چك برخالف برات در چك صادر كننده نمي تواند 

د محل قابل تصور نيست و انتقال نام خود را به عنوان محال عليه قيد نمايد زيرا در اين فرض وجو

  .مالكيت محل نيز تحقيق پيدا نمي كند

با توجه به آنچه در خصوص نقش محل در چك بر اساس ق صدور چك عنوان شد در چك  :نكته

هاي مشمول ق صدور چك صادر كننده و محال عليه ممكن است شخص واحدي باشد همچنان كه 
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ك تضميني ناميده است كه در آن صادر كننده و محال عليه  اين قانون يكي از اقسام چك را چ1ماده 

  .چك يك بانك است

محال عليه اي كه ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد اگر محال عليه چك بانك باشد سند 

  .عالوه بر قانون تجارت تحت شمول مقر است صدور چك خواهد بود

 صورت بر روي سند قابل 5ده چك به  مطابق قانون و رويه موجود دارن: تعيين دارنده چك - 5

  :تعيين است كه 

 تعيين دارنده با صدور چك در وجه شخص معين  -1

 تعيين دارنده با صدور چك به حواله كرد شخص معين -2

 تعيين دارنده با صدور چك در وجه و به حواله كرد شخص معين -3

 تعيين دارنده با صدور چك در وجه شخص معين و حامل -4

  دارنده با صدور چك در وجه حاملتعيين -5

 چنانكه بيان شد در فرضي كه چك منحصراً در وجه شخص معين صادر شده است دارنده  :بصرهت

انتقال (حق انتقال براتي سند را ندارد و تنها مي تواند وجه چك را وصول و يا آن را با آثار انتقال ساده 

خص معين صادر شده باشد دارنده تنها حق منتقل كند اگر چك منحصراً به حواله كرد ش) مدني

واماً در تانتقال براتي سند را دارد و از حق وصول وجه آن برخوردار نيست همچنين چك ممكن است 

وجه و به حواله كرد شخص معين صادر گردد كه در اين صورت دارنده هم از حق وصول وجه چك 

اتي منتقل سازد اگر چك همزمان در وجه شخص برخوردار است و هم مي تواند آن را با آثار انتقال بر

معين و در وجه حامل صادر گردد سند از حيث نقل و انتقال و مفقود شدن تابع مقررات حاكم بر 

  . است اسناد در وجه حامل
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 صادر كننده چك مي تواند با استفاده از آن وجهي را كه نزد محال 310با توجه به اينكه مطابق ماده 

صدور چك صرفاً به .  نمايد چك ممكن است در وجه خود صادر كننده صادر شودعليه دارد مسترد

ت برات صرفاً به حواله كرد . ق224 در مقابل طبق ماده حواله كرد صادر كننده امكان پذير نيست

 چك صادر شده به حواله كرد در نتيجه قابل صدور است و در وجه او قابل صدور نيست صادر كننده 

  . و برات صادر شده در وجه صادر كننده مشمول مقررات اسناد تجارتي نيستندصادر كننده

 با وجود اينكه در قانون تجارت به طور صريح پيش بيني نشده است بر اساس : دستور پرداخت - 6

ديدگاه قالب يكي ديگر از مندرجات الزامي صورت چك دستور پرداخت است يعني بايد در متن سند 

كه حاكي از دادن دستور پرداخت توسط صادر كننده به محال عليه باشد در غير اين عبارتي قيد گردد 

صورت ساير مندرجات صورت چك فاقد معني منسجم و روشن خواهد بود بر روي فرمهاي چاپي چك 

  .هاي عادي دستور پرداخت معموالً با فعل امري بپردازد منعكس مي شود

ناد تجارتي اعمال حقوقي كه بر روي سند تجاري انجام مي  بر اساس يكي از اصول حاكم بر اس:نكته 

شوند بايد منجز يعني غير مشروط به شرط تعليقي با تعليق در منشاء باشد به اين اصل منجز يا 

تنجيزي بودن اسناد تجاري اطالق شده اصل مذكور به صورت قاعده عمومي در مقررات حاكم بر 

شده است محل تجلي اين اصل در قانون تجارت قبولي برات اسناد تجاري در حقوق ايران پيش بيني ن

 ق مذكور قبولي برات بايد به صورت منجز انشاء شود و قبول مشروط در 233است كه به موجب ماده 

 اين ق است 3حكم نكول است در ق صدور چك نيز محل تجلي اصل مورد بحث قسمت اخير ماده 

. قيد شده باشد بانك به آن ترتيب اثر نخواهد دادكه مطابق آن اگر در چك شرطي براي پرداخت 

 ق ت در حكم نكول است تعيين قيد و شرط براي دستور 233برخالف قبولي مشروط كه طبق ماده 

 ق صدور چك اگر دستور 3پرداخت چك موجب بي اعتباري چك نيست طبق قسمت اخير ماده 
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بر بانك غير قابل استناد است مطابق شرط مذكور تنها در برا. پرداخت چك حاوي شرط تعليقي باشد

مفهوم مخالف اين ماده شرط تعليقي براي دستور پرداخت چك در برابر اشخاص ديگري غير از بانك 

 اگر در متن چك صادر كننده به بانك :به عنوان مثالمانند قاضي دادگاه قابليت استناد دارد بنابراين 

زد مشروط به آنكه دارنده تا زمان وصول وجه چك دستور دهد كه مبلغ معيني را به دارنده بپردا

بانك چنانچه در حساب صادر كننده . مالكيت خودرو مشخص خود را به صادر كننده انتقال داده باشد

موجودي باشد بايد بدون توجه به شرط فوق وجه چك را به دارنده بپردازد ولي اگر به هر دليلي بانك 

د و دارنده براي وصول وجه چك به دادگاه رجوع نمود صادر براي سند گواهي عدم پرداخت صادر كر

كننده مي تواند نزد دادگاه به شرط مذكور استناد نمايد و با اثبات اينكه شرط مقرر محقق نشده است 

  .خود را از مسئوليت پرداخت وجه چك معاف سازد

ز مهر امضاي صادر كننده  چك لزوماً بايد با امضاي صادر كننده و مهر و ني: امضاي صادر كننده – 7

  .براي صدور چك كافي نيست

  22/5/90       17جلسه 

  :  مورد به شرح زير است 6 ق ت 308 و 307مندرجات الزامي صورت سفته بر اساس مواد 

 تاريخ صدور با توجه به آنچه تاكنون بيان شده است در هر سه سند تجارتي : تاريخ صدور سفته – 1

  .رت سند استجزء مندرجات الزامي صو

در سفته تاريخ صدور ممكن است به رقم يا به حروف نوشته شود در هر دو حال سند از حيث شكل 

  .كامل و تابع مقررات حاكم بر اسناد تجارتي است

  : مبلغ سفته – 2

  .مبلغ سفته ممكن است پول رايج ايران يا پول خارجي باشد -1نكته
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 در نتيجه اگر در صورت سفته مبلغ بيش از يك مرتبه مبلغ سفته بايد معلوم و معين باشد -2نكته

  . نوشته شود و بين آنها اختالف باشد سند مشمول مقررات حاكم بر سفته نخواهد بود

مبلغ سفته بايد تماماً به حروف نوشته شود در صورتي كه مبلغ سفته به رقم نوشته گردد  -3نكته 

در حالي كه در برات و چك نوشته شدن .  بودسند مشمول مقررات حاكم بر اسناد تجارتي نخواهد

  .مبلغ به رقم خللي به اعتبار سند به عنوان سند تجارتي وارد نمي سازد

:  صورت زير قابل تعيين است5 دارنده سفته مانند چك در صورت سند بر يكي از : دارنده سفته – 3

  با صدور سفته در وجه شخص معين -1

  ص معينبا صدور سفته به حواله كرد شخ-2

  با صدور سفته در وجه و به حواله كرد شخص معين-3

  با صدور سفته در وجه حامل-4

  .با صدور سفته در وجه حامل و شخص معين-5

 در صورتي كه سفته صرفاً در وجه شخص معين صادر گردد دارنده نمي تواند سند را با آثار :تبصره 

  .ند و انتقال مدني آن برخوردار استانتقال براتي منتقل نمايد و تنها از حق وصول وجه س

اگر سفته به حواله كرد شخص معين صادر شده باشد دارنده از حق انتقال براتي آن برخوردار است 

ولي حق وصول وجه سند را ندارد و در صورتي كه سفته در وجه و به حواله كرد شخص معين صادر 

  .انتقال براتي آنشده باشد دارنده هم حق وصول وجه سند را دارد و هم حق 

 اگر سفته تواماً در وجه حال و شخص معين صادر شود و سند از حيث صورت معتبر است و :تبصره 

  .از جهت انتقال و مفقود شدن تابع احكام اسناد در وجه حامل است
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 از حيث نحوه تعيين تاريخ پرداخت سفته دقيقاً تابع مقررات حاكم بر برات : تاريخ پرداخت – 4

نتيجه سفته نيز مانند برات ممكن است بي وعده يا وعده دار باشد در صورت وعده دار بودن است در 

  . شكلي كه در خصوص برات بيان شد قابل تعيين است3سفته سررسيد آن به يكي از 

ت تعهد پرداخت جزء مندرجات الزامي صورت سفته . ق308 گرچه در ماده : تعهد پرداخت – 5

 قانون تجارت يكي از مندرجات الزامي صورت 307تعريف اين سند در ماده بيان نشده است بر اساس 

سفته را بايد تعهد پرداخت بدانيم در نتيجه بايد بر روي سفته عبارتي قيد گردد كه بيانگر تعهد 

  .پرداخت صادر كننده باشد

 صرفاً با  مانند برات صدور سفته نيز ممكن است صرفاً با مهر و: مهر يا امضاي صادر كننده – 6

  .امضاي صادر كننده صورت گيرد در نتيجه صدور سفته با مهر امضاي صادر كننده مجاز است

 برخالف برات در ارتباط با چك و سفته قانون :ضمانت اجراي مندرجات الزامي چك و سفته 

تجارت ضمانت اجراي مندرجات الزامي صورت اين اسناد را مقرر نكرده است با وجود اين بايد 

گاهها را پذيرفت و تقويت كرد كه مندرجات الزامي صورت سفته و چك را مانند برات داراي ديد

 319بر اين اساس ضمانت اجراي مندرجات الزامي اين دو سند از تبصره ماده . ضمانت اجرايي مي داند

 قابل استنباط است مطابق حكم اين تبصره اگر برات سفته و چك فاقد يكي از شرايط اساسي باشند

از شخصي )  استيفاي ناروا–دارا شدن ناعادالنه (دارنده سند بايد بر اساس نظريه استفاده بال جهت يا 

كه به زيان او بي جهت بر دارايي خود افزوده است وجه سند را مطالبه و وصول كند مقصود از شرايط 

فقدان يكي از اساسي در تبصره فوق مندرجات الزامي صورت سند تجارتي است در نتيجه در صورت 

مندرجات الزامي در سفته يا چك دارنده نمي تواند به استناد سند عليه مسئوالن آن اقاله دعوا نمايد و 

  . بايد جهت دعواي خود را نظريه استفاده بال جهت قرار دهد
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  :مندرجات اختياري صورت اسناد تجاري 

مواردي به عنوان مندرجات  عالوه بر مندرجات الزامي صورت اسناد تجارتي ممكن است :نكته 

ت ايران در خصوص مندرجات اختياري صورت اسناد .اختياري در صورت اين اسناد قيد گردد ق

تجارتي و حدود اعتبار آنها هيچ حكمي بيان نكرده است با وجود اين موارد رايج مندرجات اختياري 

  :صورت اسناد تجارتي به شرح زير است 

يل اثبات سهتصريح جهت يا مبناي صدور سند تجارتي به منظور ت : جهت يا مبناي صدور سند – 1

رابطه پايه در صورت حدوث اختالف است قيد اين مورد به عنوان يكي از مندرجات اختياري اسناد 

  .تجارتي در هر سه سند جايز و معتبر است 

  : منع انتقال سند – 2

ح يا ضمني در صورت سند نوشته  شرط راجع منع انتقال سند ممكن است به طور صري:نكته اول 

شود و شكل ضمني منع با خط زدن عبارت به حواله كرد روي فرمهاي چاپي اسناد تجارتي متجلي 

  .مي شود  شكل صريح آن با درج عبارت غير قابل انتقال يا غيره بر روي سند

تبر است ولي اثر  منع انتقال سند تجارتي به عنوان يكي از مندرجات اختياري اسناد تجارتي مع:نكته 

  .آن تنها ممنوعيت انتقال براتي سند مي باشد اين شرط مانع انتقال مدني سند نيست

 شرط سلب يا محدود كننده ضمانت : تمهيد يا سلب ضمانت پرداخت از صادر كننده – 3

پرداخت يا قبولي در برات از صادر كننده و نيز شرط سلب يا محدود كننده ضمانت در چك از صادر 

نده به عنوان مندرجات اختياري صورت اين دو سند فاقد اعتبار و اثر حقوقي اند شرط نامشروعي كن

  .هستند كه بدون باطل كردن قرارداد باطل و بي اعتبار محسوب مي شوند

  : شرط مسئوليت تضامني صادر كنندگان متعدد سند تجاري در برابر دارنده – 4
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تي مسئوليت آنها در برابر دارنده به نحو اشتراكي مساوي در صورت تعدد صادر كنندگان اسناد تجار

است در اين صورت ممكن است مسئوليت تضامني آنها در مقابل دارنده شرط گردد اين شرط معتبر 

  .است و از مندرجات اختياري صورت اسناد قلمداد مي شود

 به روئيت و به وعده  چنانكه بيان شد در برات و سفته: تعيين مهلت براي ارائه سند تجارتي – 5

از روئيت مهلت قانوني دارنده براي ارائه سند به مخاطب ارائه يكسال از تاريخ صدور سند است مطابق 

ت صادر كننده با توافق دارنده مي تواند براي ارائه اين دو سند به عنوان يكي از مندرجات اختياري .ق

نمايد در اين صورت دارنده بايد مهلت صورت سند مهلتي بيشتر يا كمتر از مهلت قانوني تعيين 

قراردادي مورد توافق را رعايت نمايد در غير اين صورت حق رجوع به ظهرنويس ها ضامن ظهرنويس 

  .ها و در برات صادر كننده اي كه محل تأمين كرده است و ضامن اين صادر كننده نخواهد داشت

ت مهلت خاص براي ارائه برات . تأديه معين ق در بروات به وعده از تاريخ صدور و داراي تاريخ:نكته 

جهت قبولي پيش بيني نكرده است در نتيجه مطابق دكترين حقوقي در اين گونه بروات دارنده از 

زمان صدور سند تا سر رسيد براي ارائه برات جهت قبولي مهلت دارد با وجود اين در اين نمونه برات 

مي تواند با توافق دارنده مهلت مشخصي به عنوان يكي از ت صادر كننده . ق275ها نيز بر اساس ماده 

مندرجات اختياري صورت برات جهت ارائه سند براي قبولي تعيين نمايد در صورت تعيين چنين 

در غير اين . مهلتي دارنده مكلف است با رعايت آن برات را ظرف مهلت مقرر جهت قبولي ارائه دهد

رنويس ها صادر كننده اي كه محل را به محال عليه صورت حق رجوع به ظهرنويس ها ضامن ظه

در صورتي كه در چك مهلتي براي ارائه سند به . رسانيده است و ضامن اين صادر كننده نخواهد داشت

محال عليه جهت پرداخت بيشتر يا كمتر از مهلت قانوني پيش بيني شده باشد مهلت قراردادي مقرر 

د آن مهلت را رعايت نمايد در غير اين صورت حق رجوع به در صورت سند معتبر است و دارنده باي
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ظهرنويس ها و ضامن ظهرنويس ها نخواهد داشت همچنين نمي تواند به صادر كننده يا ضامن صادر 

كننده رجوع كند مشروط بر اين كه اثبات شود صادر كننده محل را نزد محال علييه تأمين كرده و به 

  .ن رفته استعلتي مربوط به محال عليه از بي

 اگر در صورت چكي كه مهلت قانوني ارائه آن پانزده روز از تاريخ صدور است براي ارائه سند به :مثال

 روز از تاريخ صدور مهلت تعيين شده باشد دارنده بايد مهلت مقرر در صورت سند را 3محال عليه در 

  .رعايت نمايد

 حقوق عمل صدور سند تجارتي نيز ممكن  مانند ساير اعمال:نمايندگي در صدور اسناد تجارتي 

ت به صراحت . ق227است توسط نماينده صورت بگيرد امكان اعطاي وكالت براي صدور برات در ماده 

پيش بيني شده است مطابق اين ماده برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر گردد 

ت در خصوص . ق227ري است حكم ماده  نمايندگي از ديگه منظور از اين حكم امكان صدور برات ب–

سفته و چك قابل اعمال نيست با وجود اين مطابق قواعد عمومي وكالت سفته و چك نيز ممكن است 

  .توسط نماينده شخص صادر گردد

 با وجود پذيرفته شدن امكان صدور اسناد تجارتي توسط نماينده مقررات حاكم بر اين اسناد و :نكته 

كرده اند در هر نود مسئوليت نماينده براي پرداخت وجه سند پيش بيني حكم جامعي در خصوص حد

 ق صدور چك حدود مسئوليت 19حال با توجه به دكترين حقوقي قواعد عمومي وكالت در ماده 

  : نماينده براي پرداخت وجه سند در اسناد مختلف به ترتيب زير است 

  .از بانك است برات ، سفته ، چكي كه محال عليه آن شخصي غير )الف 

  : در سه سند فوق نماينده مسئوليتي براي پرداخت وجه سند ندارد مشروط بر اينكه 
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 در متن سند به نمايندگي خود تصريح كرده باشد يعني سمت خود به عنوان نماينده را در سند – 1

د قيد نمايد علم دارنده به سمت نماينده كافي نيست همچنين اعالم شفاهي سمت كفايت نمي كن

  .بلكه بايد به صورت كتبي در متن سند به سمت تصريح گردد

 از ند نماينده در صدور سند از حدود اختيارات خود خارج نشده باشد چنانچه نماينده در صدور س– 2 

حدود اختيارات خود خارج گردد شخصاً صادر كننده آن محسوب مي شود و در برابر دارنده مسئول 

  .است

  .امضاي سند جهت صدور آن واجد سمت نماينده باشد نماينده در زمان – 3

 در صورت اجتماع شرايط فوق نماينده هيچ مسئوليتي براي پرداخت وجه سند ندارد و دارنده :تبصره

بايد به اصيل مراجعه نمايد در صورت فقدان تمام يا هر كدام از شروط فوق نماينده در برابر دارنده 

ده حق رجوع به اصيل ندارد بنابراين در سه سند فوق هيچ گاه مسئول پرداخت وجه سند است و دارن

  .نماينده و اصيل مسئوليت تضامني براي پرداخت وجه سند پيدا نمي كنند

 در صورتي كه اسناد فوق در قالب نمايندگي ناقص توسط حق العمل كار به نام حق العمل : 2تبصره 

  .جه سند همواره حق العمل كار استمسئول پرداخت و. كار و به حساب آمر صادر شده باشد

با توجه به مراتب فوق اگر مدير عامل شركت تجاري با داشتن سمت در حدود اختيارات خود  :تبصره

به حساب شركت سفته اي صادر كند و در متن سند سمت خود را درج نمايد دارنده سفته فقط حق 

  .فته نخواهد داشترجوع به شركت دارد مدير عامل مسئوليتي بايت پرداخت وجه س

 در ارتباط با چكي كه محال عليه آن بانك است حدود :چكي كه محال عليه آن بانك است: ب 

  . ق ص چ مي باشد19مسئوليت نماينده براي پرداخت وجه چك تابع ماده 
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 صادر كند صاحب حساب و يبر اساس اين ماده اگر شخص به عنوان نماينده به حساب ديگري چك

اً مسئول پرداخت وجه چك هستند ائم از اينكه نماينده به سمت خود درمتن چك نماينده متضامن

  .تصريح كرده باشد يا نه

در ارتباط با مسئوليت تضامني نماينده براي پرداخت وجه چك تفاوتي بين انواع نمايندگي بر پايه 

 خواه قضايي و خواه منشاء نمايندگي وجود ندارد بنابراين خواه نمايندگي منشاء قراردادي داشته باشد

  .قانوني نماينده با صاحب حساب براي پرداخت وجه چك مسئوليت تضامني دارد

بنابراين ولي يا قيم محجور اگر به حساب محجور چك صادر كند براي پرداخت وجه آن مسئوليت 

تضامني خواهد داشت همچنين اگر مدير عامل يا مديران شركت تجارتي به حساب شركت چك صادر 

  . با شركت متضامناً مسئول پرداخت وجه چك خواهد بودكنند

در صورت تعدد نمايندگان صاحب حساب كه به نمايندگي چك را امضاء كرده اند كليه : نكته

  .نمايندگان با صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك هستند

ضاء و صادر گردد يس هيئت مديره آن امئدر نتيجه اگر به حساب شركت چكي توسط مدير عامل و ر

  .مدير عامل رييس هيئت مديره و شركت هر سه متضامناً مسئول پرداخت وجه چك هستند

مبناي مسئوليت تضامني نماينده براي پرداخت وجه چك تضمين قراردادي است يعني نماينده با 

امضاي خود عالوه بر صدور سند پرداخت وجه آن توسط صاحب حساب را تضمين مي كند در نتيجه 

اگر دارنده وجه سند را از نماينده وصول نمايد نماينده بعد از پرداخت مي توانند آنچه را كه پرداخته 

  .است از صاحب حساب مطالبه نمايد

مسئوليت تضامني نماينده عالوه بر اصل مبلغ چك خسارت تأخير تأديه آن را نيز شامل مي شود در *

  . ا نيز متضامناً از نماينده و صاحب حساب دريافت نمايدنتيجه دارنده مي تواند خسارات تأخير تأديه ر
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در صورتي كه چكي به نمايندگي صادر شده است پرداخت نگردد مسئوليت كيفري صدور چك *

بالمحل به عهده نماينده است نه صاحب حساب زيرا ركن مادي اين جرم را نماينده مرتكب شده نه 

پرداخت نشدن چك مستند به صاحب حساب يا صاحب حساب مگر اينكه نماينده ثابت كند كه 

ست كه در اين صورت مسئوليت كيفري حسب مورد بر عهده صاحب حساب يا ونماينده بعدي ا

 اگر مدير عامل شركت تجارتي چكي به حساب شركت صادر كند و :مثالنماينده بعدي او خواهد بود 

 مدير عامل جديدي براي شركت پيش از ارائه چك به بانك هيئت مديره مدير عامل را بركنار و

 پرداخت شدن چك برداشت نمايد و پس ازانتخاب نمايند مدير عامل دوم موجودي حساب را  پيش 

از ارائه چك به بانك به دليل فقدان موجودي براي آن گواهي عدم پرداخت صادر شود مسئوليت 

ليت تضامني نماينده در هر با توجه به مسئو. كيفري صدور چك بالمحل بر عهده مدير عامل دوم است

حال شخصي كه به عنوان نماينده چك را امضاء كرده است با صاحب حساب براي پرداخت وجه آن 

   صاحب حساب يا نماينده بعدي باشد بهندمسئوليت تضامني دارد حتي اگر عدم پرداخت مست

  

  29/5/90  18جلسه 

 اسناد در قانون مدني به عادي و اتاثب از حيث توان :ماهيت اسناد توان اثبات و قدرت اجرا 

غير الزم االجرا و  گروه 2رسمي تقسيم شده اند از نظر قدرت اجراي نيز اسناد به   اسناد الزم االجرا

  .تقسيم مي شوند

اسناد تجارتي از حيث توان اثباتي تابع قواعد عمومي مستند يعني اگر شرايط رسميت سند وجود 

عتبار سند رسمي را دارند و در صورت فقدان اين شرايط اعتبار سند عادي را داشته باشد اين اسناد ا

  .خواهيم داشت
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ر حدود اختيارات با رعايت مقررات صادر گردد سند ددر نتيجه اگر سند تجارتي توسط مأمور رسمي 

  .رسمي است در غير اين صورت اعتبار سند عادي را دارد

ته باشد امضاء يا مهر آن قابل انكار يا ترديد نيست همچنين اگر سند تجارتي اعتبار سند رسمي را داش

تاريخ صدور سند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است ولي اگر اين اسناد عادي باشند امضا يا مهر 

  .آنها قابل انكار يا ترديد است و تاريخ صدور سند در مقابل ثالث قابليت استناد ندارد

رايي به اسناد الزم االجرا و غير الزم االجرا تقسيم مي شوند منظور از  اسناد از حيث قدرت اج:نكته 

معموالً اسناد الزم االجرا . الزم االجرا سندي است كه از طريق اجراي ثبت مفاد آن قابليت اجرا دارند

رسمي اند با وجود اين برخي اسناد عالرقم عادي بودن از حيث توان اثبات از نظر قدرت اجرا در حكم 

اد الزم االجرا هستند و يكي از مصاديق اين گونه اسناد چك است در نتيجه چك با اجتماع شرايط اسن

قانوني در حكم سند الزم االجرا است و مبلغ آن را دارنده مي توان از طريق اجراي ثبت وصول نمايد 

  .در حالي كه برات و سفته در حكم سند الزم االجرا محسوب نشده اند

حليلي بيم اسناد عادي در حكم سند الزم االجرا با اسناد عادي در حكم سند  از حيث ت:تبصره 

 ثبتيرسمي تفاوت وجود دارد سند عادي در حكم سند الزم االجرا فقط از امتياز قدرت اجرايي 

برخوردار است در حالي كه در سند عادي در حكم سند رسمي از تمام مزيت هاي اسناد رسمي بهره 

مصاديق سند عادي در حكم رسمي فهرست معامالتي است كه شركت هاي مند مي شود يكي از 

بورس اوراق بهادار بايد براي معامالت انجام شده در هر روز كاري بورس به طور جداگانه تنظيم و 

  .نگهداري شود

  :چك با رعايت شرايط زير در حكم سند الزم االجرا است  :نكته 
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شعب بانك هاي ايران در خارج از كشور باشد ائم از دولتي يا محال عليه چك بايد بانك ايراني يا  – 1

خصوصي در نتيجه اگر محال عليه چك شخصي غير از بانك مانند موسسه مالي و اعتباري يا بانك 

  .غير ايراني باشد چك در حكم سند الزم االجرا محسوب نمي شود

كشورهاي خارجي باشد چنانچه  در صورتي كه محال عليه چك از بانك هاي مشترك ايران با :بصرهت

تابعيت بانك مورد نظر بر اساس قواعد تعيين تابعيت اشخاص حقوقي ايراني باشد چك صادر شده به 

عهده آن بانك در حكم سند الزم االجرا است ولي اگر تابعيت بانك مشترك غير ايراني باشد چك 

  .صادر شده بر عهده آن در حكم سند الزم االجرا محسوب نمي شود

چك صرفاً عليه صادر كننده آن در حكم سند الزم االجراست بنابراين اگر دارنده چك بخواهد  – 2

وجه سند را از ظهرنويسي يا ضامن چك حتي ضامن صادر كننده وصول كند نمي تواند اجراي چك را 

  .از ادارات ثبت تقاضا نمايد

ده صاحب حساب صادر شده چ چك توسط نماين.ص. ق19 در صورتي كه در چهارچوب ماده :تبصره

  .باشد اجراية ثبتي متضامناً عليه نماينده و صاحب حساب صادر خواهد شد

 چك در صورتي در حكم سند الزم االجرا محسوب مي شود كه براي آن گواهي عدم پرداخت – 3

 ق ص چ علل صدور گواهي عدم پرداخت براي چك متعدد است مانند 4مطابق ماده . صادر شده باشد

ن موجودي كسر موجودي عدم مطابقت امضاء با وجود بي نظمي در اختشاش در متن چك و فقدا

 قانون صدور چك چنانچه منشاء صدور گواهي عدم پرداخت عدم مطابقت امضاي 2غيره طبق ماده 

چك با نمونه امضاي صادر كننده نزد بانك محال عليه باشد چك در حكم سند الزم االجرا محسوب 

ن ماده درخواست اجراي ثبتي چك زماني پذيرفته مي شود كه در گواهي عدم نمي شود طبق اي

  . پرداخت مطابقت امضاي چك با نمونه امضا نزد بانك تصديق شده باشد
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كم سند الزم االجراست در نتيجه خسارات تأخير ح چك صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در سند در – 4

  .وصول نيستتأديه چك از طريق اجراي ثبت قابل مطالبه و 

 ق ص چ اگر موجودي حساب صادر كننده كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضايي 5 طبق ماده : تبصره

دارنده چك بانك ممكن است مبلغ موجود را به او بپردازد بدون درخواست دارنده بانك نمي تواند او را 

ود را تقاضا نمايد ملزم به قبول مبلغ موجود در حساب كند چنانچه دارنده چك پرداخت مبلغ موج

بايد اصل چك را پس از امضاي پشت آن و درج مشخصات خود به بانك تحويل دهد در اين صورت 

بانك بعد از اخذ اصل چك بايد بابت مانده مبلغ چك سندي به دارنده تحويل كه به گواهي جايگزين 

م اسناد الزم  ق ص چ گواهي جايگزين نيز از حيث قدرت اجرا در حك5موسوم است مطابق ماده 

  .االجراست

 صرفاً تعهدات منجز مندرج در 1378مطابق آيين نامه نحوه اجراي اسناد الزم االجرا مصوب  – 5

اسناد الزم االجرا از طريق اجراي ثبت قابليت اجرا دارند در نتيجه اگر دستور پرداخت موضوع چك 

  .البه و وصول نيستليقي باشد از طريق اجراي ثبت مبلغ چك قابل مطعمشروط به شرط ت

 چنانچه صاحب حساب شخص حقوقي باشد چك صادر شده عهده اين حساب در صورتي در حكم – 6

  .سند الزم االجراست كه عالوه بر امضاي نماينده شخص حقوقي متضمن مهر آن باشد

ل  ق ص چ دارنده اي كه تقاضاي صدور اجرايه براي چك ارائه مي كند بايد اص2 مطابق ماده :تبصره 

بر اساس آيين نامه . چك به همراه تصوير مصدق آن و گواهي عدم پرداخت را به اداره ثبت تسليم كند

نحوه اجراي اسناد الزم االجرا اگر دارنده بعد از تقاضايي اجراي ثبت و ابالغ شدن اجرايه ثبتي و 

 منصرف شود براي انقضاي مهلت قانوني اجراي سند توسط متعهد از ادامه عمليات اجرايي به هر دليل
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 اجرايي را پرداخت نمايد در غير اين  عشراسترداد اصل چك بايد هزينه قانوني اجراي ثبتي يعني نيم

  .صورت اصل چك تحويل نمي شود

تقاضايي اجراي چك بايد به اداره ثبت محل وقوع شعبه بانك محال عليه ارائه گردد و تكليف صدور 

  .اجرايه بر عهده اين اداره ثبت است

 بعد از ارائه براي توسط دارنده به برات گير برات گير در مقابل دستور پرداخت :ول يا نكول برات قب

  :مندرج در سند به سه شكل مي تواند از موضع گيري نمايد كه عبارتند از 

وقب -1 .ل دستور پرداخت كه به آن قبولي برات گفته مي شود

 .ت اطالق مي گرددرد پذيرش دستور پرداخت كه به آن نكول برا -2

 امتناع از قبول يا نكول دستور پرداخت -3

 اعالم موضوع از جانب برات گير در قبال دستور پرداخت مسبوق است به ارائه برات توسط :نكته 

دارنده به برات گير در بحث اراه برات توسط دارنده مسئله اصلي رعايت مهلت هاي ارائه به ترتيبي 

  .است كه پيش تر بيان شد

 بعد از اينكه برات به برات گير ارائه شد برات گير مكلف است به محض ارائه يا حداكثر ظرف :كته ن

 ساعت از تاريخ ارائه برات را قبول يا نكول كند در غير اين صورت برات گير ممتنع  از قبول يا 24

 235 نمايد ماده نكول محسوب مي شود و دارنده مي تواند واخواست نامه امتناع از قبول يا نكول ثبت

  ت.ق

 ساعته مقرر در 24 دارنده برات مي تواند به برات گير جهت قبول يا نكول مهلتي بيش از مهلت :نكته 

قانون اعطاء نمايد ولي در هر صورت بدون رضايت دارنده برات گير حق تمديد مهلت مذكور را ندارد 

 ساعت از 24پيش از انقضاي مهلت قانوني برات گير مي تواند از دارنده برات تقاضا نمايد كه سند را 
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تاريخ ارائه مجدداً جهت قبول يا نكول به او ارائه كند با وجود اين برات گير مجاز نيست بدون رضايت 

  .دارنده سند برات را نزد خود جهت قبول يا نكول نگه دارد

  :قبول برات 

 نظر دارند برخي آن را  در خصوص ماهيت حقوقي قبول برات نويسندگان حقوقي اختالف:نكته 

با توجه به قواعد حاكم بر قبولي از جمله امكان قبول جزئي ديدگاهي . قرارداد و برخي ايقا دانسته اند

كه ماهيت حقوقي قبولي را ايقاء قلمداد مي كند صحيح تر است با توجه به مراتب فوق قبولي عبارت 

ي بر پذيرش دستور پرداخت مندرج در است از اعالم اراده توسط شخص مطابق شرايط قانوني مبن

  .برات

  :با توجه به تعريف فوق 

 -1 .قبولي ماهيت ايقائي دارد

 -2 قبولي برات جزء ايقاعات تشريفاتي است اعتبار آن منوط است به رعايت شرايط شكلي مقرر

 -3 .قبولي ممكن است توسط برات گير يا توسط شخص ثالث صورت بگيرد

  : انواع قبولي 

رات براساس معيارهاي مختلف به گروههاي متفاوتي تقسيم مي شود كه مهمترين آنها به شرح قبولي ب

  :زير است 

  تقسيم قبولي به قبولي منجز و قبولي مشروط) الف

   قبولي جزئي و قبولي كاملتقسيم قبولي به )ب

   قبولي برات گير و قبولي شخص ثالثتقسيم قبولي به )ج
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 به صورت معلق با تعليق در منشاء انشاء مي شود بر پايه وصف  در قبولي مشروط قبولي:تبصره 

  .تنجيزي اسناد تجارتي قبولي بايد منجز باشد و قبولي مشروط معلق در حكم نكول است

ت در حكم نكول دانسته است قبول كننده به شرط در حدود .با وجود اينكه قبولي مشروط را ق

است ولي تعهد او تعهد مدني غير براتي محسوب مي شرطي كه مقرر كرده در برابر دارنده مسئول 

و از امتيازات تعهد براتي برخوردار نيست در نتيجه پس از قبولي مشروط دارنده مي تواند با ثبت . شود

  .واخواست نكول از مزيت ثبت اين واخواست استفاده كند

بول كننده مشروط را ق عله وجه سند را وصول نكرده باشد حق رجوع به قحلهمچنين اگر با تحقق م

  .البته در اين مراجعه روجوع دارنده ماهيت غير براتي خواهد داشت. دارد

 قبول دستور پرداخت توسط برات گير ممكن است ناظر به جزئي از مبلغ برات يا تمام آن :تبصره

ه در صورت قبولي جزئي دارند. باشد در حالت نخست قبولي را جزئي و در حالت دوم كامل مي نامند

  .مي تواند نسبت به مانده مبلغ برات واخواست نكول ثبت نمايد

چنانچه شخصي كه در برات به عنوان محال عليه نام برده شده است دستور پرداخت را قبول : تبصره 

كند به آن قبولي برات گير گفته مي شود اگر به واسطه نكول برات با رعايت شرايط مقرر شخصي غير 

  .ر پرداخت را قبول كند به آن قبولي برات توسط شخص ثالث اطالق مي شوداز مسئوالن برات دستو

 مبناي نظري تأسيس نهاد قبولي شخص ثالث از حيث تحليلي اين است كه حقوقي كه با ثبت :نكته 

شدن واخواست نامه نكول براي دارنده برات ايجاد شده است در مقابل صادر كننده و ظهرنويس ها 

 شخص ثالث جانشين قبولي برات گير مي شود و بايد براي صادر كننده و ساقط شود زيرا قبولي

ظهرنويس ها برات موقعيتي ايجاد كند كه در صورت قبولي برات توسط برات گير از آن بهره مند 

 ق ت بيان مي كند پس قبولي شخص ثالث نيز دارنده برات در مقابل 240شدند با وجود اين ماده 
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ا از كليه حقوقي كه به دليل ثبت واخواست نكول براي او ايجاد شده است صادر كننده و ظهرنويس ه

برخوردار خواهد بود اين حكم قبولي شخص ثالث را به نهادي بي اثر در حقوق براتي تبديل كرده 

  . است

در نتيجه نويسندگان حقوقي به منظور تعديل آن معتقدند منظور از بقاي حقوق ناشي از ثبت 

ي دارنده برات پس از قبولي شخص ثالث بقا و استمرار اين حقوق در مقابل آن واخواست نكول برا

  .دسته از مسئوالن برات است كه شخص ثالث به نفع آنها مداخله نكرده است

دارنده برات بعد از قبولي شخص ثالث نمي تواند به حقوق ناشي از ثبت واخواست نكول در مقابل برات 

  .ث به نفع او مداخله كرده است استناد كرددهنده يا ظهرنويسي كه شخص ثال

   90 / 6 / 5    جلسه نوزدهم                

  شرايط شكلي قبولي

 مانند ساير اعمال حقوقي مرتبط با اسناد تجارتي قبولي برات اعم از قبولي برات گير و :مطلب اول 

 گير با قبولي شخص شرايط شكلي قبولي برات. قبولي شخص ثالث از اعمال حقوقي تشريفاتي است

  :شرايط شكلي قبولي برات گير به شرح زير است . ثالث متفاوت است

قبولي شفاهي ايجاد تعهد مي كند ولي نوعي تعهد مدني است و آثار قبولي برات ( .قبولي برات گير بايد گتبي باشد  )1

  ) را ندارد

البته قبولي .  تعهد براتي نخواهد بودقبولي شفاهي برات توسط برات گير با اين عنوان براي او منشاء-

شفاهي كامالً بي اعتبار نيست برات گيري كه به طور شفاهي قبول كرده است به عنوان تعهد مدني 

  .ملزم به رعايت آثار اراده ي اعالم شده ي خود مي باشد

  ) خواه ظهر–خواه صورت ( . قبولي بايد در خود برات نوشته شود )2
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  . براي قبولي برات بايد در خود سند اعالم گردد، اعم از روي سند يا ظهر آناراده ي برات گير -

  .اعالم اراده براي قبولي در سندي غير از برات به عنوان قبولي برات منشاء تعهد براتي نخواهد بود -

  .با وجود اين ، اين قبولي به عنوان منشاء تعهد مدني براي قبول كننده معتبر است

  . با مهر يا امضاي برات گير باشدقبولي بايد ) 3

در نتيجه مهر . اراده ي برات گير براي قبولي برات بايد با مهر يا امضاي او در ظهر سند اعالم گردد -

  .امضاي برات گير براي قبولي برات كافي است

  )ه، فقط همين ها مي شودق گذار فقط مهر يا امضا را گفت.  فقط منشاء تعهد مدني است–اثر انگشت اعتبار براتي ندارد ( -

  . جز مهر يا امضاي برات گير ، مندرجات الزامي ديگري ندارد، قبولي توسط برات گير–تبصره 

  .در نتيجه تصريح به تاريخ قبولي شرط اعتبار آن نيست

ت برات گير بايد به هنگام قبولي تاريخ آن را قيد كند، حتي اگر برات به وعده از .گرچه مطابق ق

 تاريخ قبولي بايد تماماً به حروف نوشته شود، به دليل عدم تعيين ضمانت اجرا براي قيد رؤيت باشد،

  .تاريخ قبولي، عدم درج تاريخ قبولي خللي به اعتبار آن وارد نمي كند

در بروات به وعده از رؤيت اگر تاريخ قبولي به هنگام قبولي در برات قيد نشود، تاريخ صدور برات،  -

  )فرداي روز صدور. ( مي شودتاريخ رؤيت محسوب

  :شرايط شكلي قبولي شخص ثالث

 .قبولي شخص ثالث بايد به صورت كتبي باشد -1

برخالف قبولي برات گير كه بايد . (د در واخواست نامه ي نكول نوشته شوديقبولي شخص ثالث با -2

ست نامه ي نكول در خود برات اعالم گردد، محل اعالم اراده ي شخص ثالث براي قبولي برات، واخوا

 )است
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برخالف قبولي برات گير شخص ثالث نمي تواند . قبولي شخص ثالث بايد با امضاي او اعالم شود -3

 .اراده ي خود را براي قبولي برات با مهر خود اعالم كند

  :آثار قبولي

   آثار قبولي برات گير– 1

  :ين آن ها به شرح زير است به عنوان عمل حقوقي، قبولي برات گير داراي آثاري است كه مهم تر

   تبديل برات گير به مديون اصلي برات)الف 

در نتيجه دارنده بايد .  پس از قبولي برات گير موضوع مديون اصلي سند را پيدا مي كند:مطلب اول 

وجه سند را در سر رسيد از برات گير مطالبه كند و در صورت عدم تأديه توسط او و احراز مراتب عدم 

  .ا تنظيم و ثبت واخواست عدم تأديه به ساير مسؤوالن سند، حق رجوع خواهد داشت تأديه ب–

 با توجه به مديون اصلي بودن برات گير قبول كننده نسبت به پرداخت وجه برات، اصوالً  : دوممطلب

ساير مسؤوالن سند در مقابل دارنده ، مسؤول فرعي يا ضامن سند قلمداد مي شوند و در رابطه ي 

ؤوالن سند به عنوان مسؤول فرعي و برات گير قبول كننده به عنوان مديون اصلي اصوالً رابطه ساير مس

از اين رو دارنده براي مراجعه به ظهرنويس . ي تضامني موجود از نوع ضمانت تضامني وثيقه اي است

ر برات ضامن ظهرنويس، صادر كننده اي كه محل را به محال عليه رسانيده است و ضامن اين صاد

كننده بايد ابتدا به برات گير رجوع كند و با ثبت واخواست عدم تأديه عدم پرداخت وجه سند توسط 

  .برات گير را احراز نمايد

برات گير تكليفي براي قبولي برات ندارد حتي اگر محل نزد او تأمين شده باشد و در  –مطلب سوم 

 ولو آن كه محل نزد او تأمين شده داشتهيچ مسؤوليتي در مقابل دارنده نخواهد  عدم قبوليصورت 

  .باشد
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   عدم امكان نكول برات)ب 

برات گيري كه دستور پرداخت مندرج در برات را قبول مي كند، .  عمل حقوقي الزم استي،قبول -

  .حق رجوع از قبولي يا به عبارت ديگر حق نكول برات را نخواهد داشت

   آثار قبولي شخص ثالث– 2

  :قبولي توسط شخص ثالث به شرح زير است ) اصلي(آثار عمده 

 پس از قبولي شخص ثالث قبول كننده جزء مسؤوالن ←ايجاد تعهد پرداخت براي قبول كننده  ) 1

در نتيجه از ويژگي هاي . تعهد او در برابر دارنده، ماهيتاً تعهد براتي است. پرداخت برات قرار مي گيرد

  .تعهدات براتي برخوردار است

 قبولي شخص ثالث نيز مانند قبولي برات گير ←ن شدن رجوع شخص ثالث از قبولي غير ممك ) 2

  .در نتيجه ثالث نمي تواند پس از قبولي ار تعهد خود رجوع كند. عمل حقوقي الزم است

سقوط مزيت ناشي از ثبت واخواست نامه ي نكول در برابر شخصي كه ثالث به نفع او مداخله  ) 3

ت ، شخص ثالث بايد به نفع صادر كننده يا يكي از . ق مطابق←)  ثالثذي نفع شخص (–كرده است 

در موقع قبولي ثالث بايد شخصي كه ثالث به نفع او مداخله كرده . ظهرنويس ها برات را قبول كند

مطابق دكترين موجود قبولي به نفع در صورت عدم تعيين ذي نفع قبولي ثالث، . است مشخص شود

 شخصي كه ثالث به نفع او مداخله كرده است پس از .محسوب خواهد شد) هبرات دهند(صادر كننده 

اف خواهد عت م. ق237قبولي برات توسط شخص ثالث، از تكليف دادن ضامن به ترتيب مقرر دوم 

  .شد

 قبولي شخص ثالث به نفع برات گير امكان پذير نيست، زيرا برات گير به واسطه ي نكول –تبصره 

ت ، . ق237هم چنين با توجه به اين كه مطابق م .  پرداخت وجه آن نداردبرات، مسؤوليتي براي
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ضامن برات بعد از ثبت شدن واخواست نكول، ملزم به دادن ضامن نيست، قبولي برات توسط شخص 

  !)مي مونه صادر كننده و ظهرنويس(. ثالث به نفع ضامن نيز امكان پذير نمي باشد

  :ول آننكول برات يا امتناع ار قبول يا نك

 ممكن است موضع برات گير در مقابل دستور پرداخت مندرج در سند، نكول برات يا – مطلب اول

در اين صورت دارنده براي احراز وقوع نكول يا امتناع از قبول يا نكول . امتناع از قبول يا نكول آن باشد

  . قبول يا نكول ثبت كندزمي تواند واخواست نكول يا واخواست امتناع ا

 ثبت واخواست نكول يا واخواست امتناع از قبول يا نكول براي دارنده ي برات اختياري –ب دوم مطل

مگر اين كه برات به وعده از رءيت باشد كه در اين صورت جهت تعيين مبدأ محاسبه ي مهلت . است

  .برات، دارنده ناگزير از ثبت واخواست هاي فوق است

قدان اثر براي ثبت واخواست نكول يا واخواست امتناع به  در برات به رؤيت به واسطه ي ف–تبصره 

  ) جاي ديگر اختياري استرد. (نفع دارنده، اين دو واخواست ثبت نمي شود

 با وجود اختالف در عنوان واخواست نكول و واخواست امتناع از حيث شرايط تنظيم، –مطلب سوم 

به  آثار اصلي ثبت اين در واخواست. ستندثبت و ابالغ و هم چنين از حيث آثار تابع احكام يكساني ه

  :شرح زير است 

  ) مهم ترين–به نفع دارنده (. ايجاد تكليف دادن ضامن براي صادر كننده و ظهرنويس هاي برات–الف 

  .     دارنده مي تواند مال را قبول كند←                               شخص نه مال    

 دارنده مي تواند با رجوع به صادر كننده يا هر كدام از ،ي فوقپس از ثبت شدن واخواست نامه ها

چنان چه هريك از . ظهرنويس ها از آن ها براي تضمين پرداخت وجه سند در سررسيد ضامن بخواهد
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اين اشخاص از دادن ضامن امتناع كند، تعهد ناشي از برات نسبت به او حال مي شود، بايد آن را نقداً 

  .تأديه كند

يف منفرداً به عهده ي هر كدام از ظهرنويس ها يا صادر كننده ي برات است در نتيجه دادن اين تكل-

  .اف نمي سازدعضامن توسط يكي از اين اشخاص، سايرين را از تكليف دادن مقرر م

) ملزم نيست. (تكليف دادن ضامن با تحقق شرايط فوق براي ضامن برات پيش بيني نشده است-

ظهرنويس ها پيش از ثبت واخواست نكول توسط ضامن، ضمانت شده باشند، چنانچه صادر كننده يا 

  .بعد از ثبت واخواست نكول نيز ملزم به دادن ضامن ديگري هستند

  :تعيين مبدأ محاسبه ي مدت در بروات به وعده از رؤيت  –ب 

نكول يا در صورتي كه برات به وعده از رؤيت نكول شود، سررسيد آن از فرداي روز ثبت واخواست -

  .واخواست امتناع محاسبه مي گردد

  :ظهرنويسي

 مقررات حاكم بر ظهرنويسي اسناد تجارتي، در هر سه سند تجارتي به طور يكسان –مطلب اول 

  .ت اين مقررات در باب برات وضع شده اند.گرچه در ق. اعمال مي شود

 اي ، ظهرنويسي انتقالي  نوع ظهرنويسي وثيقه3 ظهرنويسي براساس اثر حقوقي آن به –مطلب دوم 

  .و ظهرنويسي وكالتي تقسيم مي شود

ت در باب رهن، مبني بر .باتوجه به حكم ق. ت پيش بيني نشده است.ظهرنويسي وثيقه اي در ق-

ظهرنويسي وثيقه  ، ببنابر ديدگاه غاللزوم عين معين بودن مال مرهون و بطالن رهن دين و منفعت 

 با وجود اين ، ظهرنويسي انتقالي و ظهرنويسي وكالتي ، هردو در .استاي در حقوق ايران بي اعتبار 

  .ت مورد حكم قرار گرفته اند.ق
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  .)اگر بدون قرينه باشد، بر انتقالي نظر دارد( ظهرنويسي انتقالي ←رايج ترين نوع ظهرنويس *

، در نتيجه  در بين ظهرنويسي انتقالي و وكالتي، ظهرنويسي انتقالي رواج بيش تري دارد–تبصره 

  .بر ظهرنويسي انتقالي حمل مي شود!) ظهرنويسي به طور مطلق(مطلق ظهرنويسي 

   : ظهرنويسي انتقالي–الف 

ت حكمي در خصوص تعريف ظهرنويسي انتقالي ندارد با توجه به مقررات حاكم بر . ق–مطلب اول 

 كه به موجب آن، دارنده ي قراردادي است: اين نهاد، ظهرنويسي انتقالي را مي توان چنين تعريف كرد 

سند با امضاي ظهر سند و تسليم آن به انتقال گيرنده ، مالكيت سند و حقوق ناشي از آن را به ديگري 

  :با توجه به تعريف فوق . منتقل مي كند

در نتيجه تحقق آن مستلزم ) عمل حقوقي دو طرفه. ( ظهرنويسي انتقالي ماهيتاً قرارداد است )1

. طرفين قرارداد مذكور را ظهرنويس و انتقال گيرنده مي نامند. استانشايي ي مشاركت دو اراده 

  .ظهرنويس همان دارنده ي سند است كه مالكيت آن را به انتقال گيرنده منتقل مي كند

اراده ي ظهرنويس براي انعقاد اين قرارداد، بايد .  قرارداد ظهرنويسي انتقالي از عقود تشريفاتي است )2

در حالي كه براي اعالم اراده، توسط انتقال گيرنده، تشريفاتي مقرر . ر سند اعالم گرددبا امضاي ظه

  .در نتيجه مبرز اراده ي او ممكن است لفظ يا حتي فعل باشد. نشده است

زيرا تحقق آن مستلزم قبض سند توسط انتقال گيرنده .  ظهرنويسي انتقالي جزء عقود عيني است )3

  .است

  :هرنويسي انتقالي  انواع ظ–مطلب دوم 

ظهرنويسي انتقالي براساس معيارهاي مختلف به انواعي قابل تقسيم بندي است كه مهم ترين آن ها، -

  : موارد زير است 
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  )منجز(ظهرنويسي مشروط ، ظهرنويسي غير مشروط  –الف 

ه موجب منظور از ظهرنويسي مشروط، قرارداد ظهرنويسي انتقالي معلق با تعليق در منشاء است كه ب.

آن، با توافق طرفين قرارداد، انتقال مالكيت سند و حقوق ناشي از آن را به تحقق امر ممكن الحصولي 

در مقابل ظهرنويسي انتقالي غير مشروط قراردادي است كه بدون تعليق در . در آينده موكول مي شود

  .منشأ منعقد مي شود

 با وجود اين به ل استهرنويسي مشروط باط بر پايه ي وصف تنجيزي بودن اسناد تجارتي، ظ–تبصره 

ت در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار اين ظهرنويسي بر مبناي اصل صحت قراردادها بايد .دليل سكوت ق

  .ايران معتبر دانست.آن را در ح

  :ظهرنويسي جزئي ، ظهرنويسي كامل –ب 

حقوق ناشي از آن به انتقال ظهرنويسي انتقالي جزئي عبارت است از انتقال مالكيت بخشي از سند و  -

به واسطه ي مشكالت عملي ناشي از ظهرنويسي . گيرنده و حفظ مالكيت بخش ديگر براي ظهرنويس

در حقوق ايران به دليل . جزئي در قوانين خارجي معموالً ظهرنويسي جزئي بي اعتبار قلمداد شده است

ايه ي اصل صحت قراردادها، اين ت در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار ظهرنويسي جزئي بر پ.سكوت ق

  .ظهرنويسي نيز صحيح و معتبر قلمداد شده است

  شرايط شكلي ظهرنويسي انتقالي –مطلب سوم 

. به دليل تشريفاتي بدون قرارداد ظهرنويس انتقالي ، اعتبار آن مستلزم رعايت شرايت شكلي است -

  : شرايط شكلي اين ظهرنويسي موارد زير است 

  قالي بايد كتبي باشد امضاي او در پشت سند ظهرنويسي انت )1

  . ظهرنويسي انتقالي بايد با امضاي ظهر سند توسط ظهرنويس به عمل آيد )2
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ت و عنوان عمل حقوقي مورد بحث، ظهرنويسي بايد با . با وجود اين كه مطابق ظاهر ق–تبصره 

 اگر به واسطه ي تعدد صورت گيرد، مطابق ديدگاه غالب،) ظهرنويس(امضاي پشت سند توسط انتقال 

امضاها در پشت سند جايي براي امضاي جديد وجود نداشته باشد، ظهرنويس مي تواند با امضاي سند 

  .جداگانه ي پيوست به سند تجارتي اراده ي خود را براي ظهرنويسي اعالم كند

 ، به موجب با وجود جاي سفيد براي امضا در ظهر سندچنان چه اراده ي ظهرنويس براي انتقال سند 

، قرارداد منعقد شده فاقد آثار انتقال براتي و در حد انتقال مدني امضاي برگه ي پيوست اعالم گردد

  .طلب معتبر است

ت مانند صدور چك، ظهرنويسي بايد با امضاي ظهرنويس باشد، در نتيجه . باتوجه به ظاهر ق–تبصره 

 يا برگه ي ضميمه اعالم شده باشد، قرارداد منعقد اگر اراده ي ظهرنويس صرفاً با مهر او در پشت سند

  .معتبر است) ساده(شده فاقد آثار انتقالي براتي و صرفاً در حد انتقال مدني 

 باتوجه به مراتب فوق اگر دارنده ي سند تجارتي مشخص حقوقي مانند شركت تجارتي –تبصره 

در . اينده ي شخص حقوقي استباشد، ظهرنويسي انتقالي سند مستلزم امضاي ظهر سند توسط نم

نتيجه اگر نماينده شخص حقوقي صرفاً با مهر پشت سند ، اراده ي دارنده ي سند براي انتقال آن را 

در نتيجه براي . اعالم كند ، اين قرارداد فاقد آثار انتقالي براتي و صرفاً در حد انتقال مدني معتبر است 

نماينده كالً در ظهر (مني دارد نه نماينده شركت پرداخت وجه اين سند ، نه شركت مسووليت تضا

  )نويسي مسووليت ندارد

  

  90 / 6 / 12             20جلسه  

  :آثار ظهرنويسي انتقالي
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 شرط خالف اثر ذاتي . مانند ساير قراردادها قرارداد ظهرنويسي انتقالي نيز اثر ذاتي و آثار اطالق دارد-

  .ي شروط مخالف با آثار اطالق آن معتبر استاين قرارداد باطل و مبطل عقد است ول

  .به طور كلي مهمترين آثار قرارداد ظهرنويسي انتقالي به شرح زير است*

 انتقال ي، انتقال مالكيت سند تجارتي و حقوق ناشي از آن اثر ذاتي قرارداد ظهرنويسي انتقال– 1

  .اطل و مبطل قرارداد استمالكيت سند و حقوق ناشي از آن است در نتيجه شرط خالف اين اثر ب

 برات باشد يكي از آثار ، تضمين قبولي برات توسط ظهرنويس در صورتي كه سند تجارتي– 2

  به اين معني كه ظهرنويس به نفع دارنده. ستاظهرنويسي سند تضمين قبولي برات توسط ظهرنويس 

س در صورت نكول  بر اين اسا. سند ضمانت مي كند كه برات توسط برات گير قبول خواهد شدي

 ق ت از 237برات توسط برات گير دارنده مي تواند پس از ثبت واخواست نكول به موجب ماده 

 و در صورت امتناع ظهرنويس از دادن ضامن تعهد ناشي از برات وعده دار كندظهرنويس ضامن تقاضا 

داد ظهرنويسي است در اين اثر در ظهرنويسي برات از آثار اطالق قرار. به تعهد حال تبديل خواهد شد

  .نتيجه ظهرنويسي برات مي تواند ضمانت قبولي توسط برات گير را از خود سلب نمايد

 نكول شده و ،نتيجه اعتبار شرط سلب كننده ضمانت قبولي برات از ظهرنويس اين است كه اگر برات

 و در صورت  دارنده نمي تواند از آن ظهرنويس ضامن بخواهد،براي آن واخواست نكول ثبت گردد

  .  تعهد ناشي از برات نسبت به او حال نمي شود،امتناع ظهرنويس از دادن ضامن

  :  ضمانت پرداخت وجه سند تجارتي – 3

 پرداخت شدن وجه سند توسط مديون اصلي آن را تضمين ،ظهرنويس با امضاي خود در پشت سند

 ضمانت ، را از ظهرنويس مطالبه نمايد در نتيجه اگر وجه سند تأديه نشود دارنده مي تواند آن،مي كند
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نويس مي ر بنابراين ظه.پرداخت سند توسط ظهرنويس از آثار اطالق قرارداد ظهرنويسي انتقالي است

  .ل سلب نمايدام ضمانت پرداخت را محدود يا به طور ك،تواند در هر سه سند

 زيرا مالكيت .ت نمي شود ظهرنويسي انتقالي سند تجارتي موجب انتقال مالكيت محل در برا:تبصره 

 در نتيجه ظهرنويس نمي تواند مالكيت چيزي را كه به او تعلق ،برات متعلق به صادركننده آن است

  .ندارد با قرارداد ظهرنويسي انتقالي منتقل سازد

 طلبي است كه از خود برات براي دارنده سند ، طلب براتي.بين طلب براتي و محل برات تفاوت است

 در حالي كه منشاء محل براتي رابطه اي غير از برات است و مالكيت محل براتي همواره ايجاد مي شود

  . مي باشدي براتمتعلق به صادر كننده 

 براساس قانون صدور چك ظهرنويسي انتقالي سبب انتقال ،در چك چنانچه محال عليه آن بانك باشد

ت قرار .اشد و چك تابه مقررات قمالكيت محل نمي شود ولي اگر محال عليه شخصي غير از بانك ب

  .گيرد با ظهرنويسي انتقالي مالكيت محل نيز از ظهرنويس به انتقال گيرنده منتقل مي شود

 راجع به تعهد پايه نمي گردد ولي با  ي ظهرنويسي انتقالي موجب انتقال حق وثيقه:تبصره 

  .ظهرنويسي انتقالي وثيقه هاي تعهد براتي منتقل مي شود

 مالي را نزد فروشنده وثيقه گذارد و بعد ، اگر خريدار مالي بابت تضمين پرداخت ثمن:ثال به عنوان م

از دادن وثيقه براي پرداخت ثمن سند تجارتي در وجه او صادر كند با ظهرنويسي انتقالي سند حق 

راي  خريدار ب،گر پس از صدور سندا زيرا ارتباطي با تعهد براتي ندارد ولي .وثيقه منتقل نمي شود

 حق ،اعطا نمايد با ظهرنويسي انتقالي) دارنده سند تجارتي(ايفاي تعهد براتي وثيقه اي به فروشنده 

  .وثيقه از ظهرنويس به انتقال گيرنده منتقل  مي شود
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 در .ي سند باشدل در ظهرنويسي انتقالي ممكن است انتقال گيرنده يكي از ظهرنويس هاي قب:تبصره 

سي انتقالي معتبر است و تمام آثار ظهرنويس بر آن مترتب مي شود و جز اين صورت قرارداد ظهرنوي

اينكه انتقال گيرنده نمي تواند بابت وصول وجه سند به اشخاصي كه پس از ظهرنويسي او سند را 

ظهرنويسي كرده اند و ضامن اين اشخاص مراجعه كند به عنوان مثال اگر چك در وجه شخصي به نام 

با ظهرنويس آن را به ب انتقال و ب نيز به ج منتقل نمايد اگر دوباره چك در وجه الف صادر گردد و او 

الف ظهرنويسي گردد الف به عنوان دارنده نمي تواند بابت وصول وجه سند به ب ج و ضامن اين 

  .اشخاص مراجعه نمايد

 چك باشد در  انتقال گيرنده صادر كننده برات يا،همچنين ممكن است در قرارداد ظهرنويسي انتقالي

 مالك سند و حقوق ناشي از آن مي شود ، انتقال گيرنده.اين صورت قرارداد ظهرنويسي معتبر است

ولي حق انتقال دوباره سند و همچنين مطالبه وجه سند از ساير مسئوالن آن را نخواهد داشت چنين 

  .است در صورتي كه انتقال گيرنده برات گير قبول كننده برات باشد

طابق قوانين خارجي ظهرنويسي انتقالي سند تجارتي با آثار انتقال براتي بعد از ثبت  م:تبصره 

 امكان پذير نيست در نتيجه اگر بعد ، واخواست اينواخواست عدم تأديه يا انقضاي مهلت قانوني ثبت

 دارنده سند را ظهرنويسي كند اين ،از ثبت واخواست عدم تأديه يا انقضاي مهلت قانوني ثبت آن

   . قرار خواهد داشت طلب ساده يرنويسي صرفاً در حد انتقال مدنيظه

 محدوديتي از اين حيث براي ظهرنويسي انتقالي مقرر نشده است در نتيجه انتقال براتي ،ت ايران.در ق

 .   سند تجارتي با ظهرنويس پس از ثبت واخواست عدم تأديه يا انقضاي مهلت قانوني آن معتبر است

 پس از صدور گواهي عدم پرداخت صرفاً حق تعقيب كيفري ،رت انتقال اين سندق صدور چك در صو
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 در نتيجه ساير حقوق ناشي از ظهرنويسي انتقالي بعد ،صادر كننده را از انتقال گيرنده سلب كرده است

  .از صدور گواهي نامه عدم پرداخت به نفع انتقال گيرنده ايجاد مي شود

براساس قيد يا عدم قيد نام انتقال گيرنده در كنار امضاي  ظهرنويسي اسناد تجارتي :تبصره 

 در . نوع ظهرنويسي در وجه شخص معين و ظهرنويسي در وجه حامل تقسيم مي شود2ظهرنويس 

 نام انتقال گيرنده در كنار امضاي ظهرنويس درج مي گردد ولي در -ظهرنويسي در وجه شخص معين

 قيد نمي شود ظهرنويسي در وجه حامل را اصطالحاً ظهرنويسي در وجه حامل نام انتقال گيرنده

  .ظهرنويسي سفيد امضا مي نامند

 در وجه حامل ظهرنويسي گردد در اين .باشدممكن است سندي كه در وجه شخص معين صادر شده 

 .صورت براي انتقال هاي بعدي اين سند مانند اسناد در وجه حامل با قبض  اقباض قابل انتقال است

 در اين .شود است سند صادر شده در وجه حامل در وجه شخص معين ظهرنويسي همچنين ممكن

 بنابراين انتقال هاي بعدي آن مي تواند با . همچنان سند در وجه حامل است، ماهيت سندصورت،

  .قبض اقباض صورت گيرد

  در صورتي كه سند صادر شده در وجه شخص معين در انتقال اول با ظهرنويسي سفيد امضا-تبصره

منتقل گردد انتقال دوم آن ممكن است با قبض و اقباض يا ظهرنويسي در وجه شخص معين يا در 

وجه حامل صورت گيرد اگر انتقال دوم با ظهرنويسي در وجه شخص معين انجام شود انتقال سوم سند 

حتماً بايد از طريق ظهرنويسي باشد ائم از ظهرنويسي در وجه شخص معين يا ظهرنويسي در وجه 

 در صورتي كه انتقال دوم با ظهرنويسي در وجه حامل صورت گيرد انتقال سوم مي تواند با .املح

   .انجام شود ظهرنويسي در وجه شخص معين يا دوباره ظهرنويسي سفيد امضا ،قبض و اقباض
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 با وجود اين اگر . نيستي تاريخ ظهرنويسي شرط اعتبار قرارداد ظهرنويس يا قيد درج–تبصره 

 قيد تاريخ مقدم در تاريخ واقعي ممنوع و جرم است قيد تاريخ ،بخواهد تاريخ آن را قيد كندظهرنويس 

  248ماده   جرم است در حكم جعل اسناد عادي،مقدم در ظهرنويسي

  :ظهرنويسي وكالتي 

 انتقال ، هدف ظهرنويس،ت ظهرنويسي وكالتي است در ظهرنويسي وكالتي.نوع دوم ظهرنويسي در ق

 بلكه به دنبال اعطاي وكالت به ديگري براي وصول وجه سند و در صورت اقتضاء ،ستماكليت سند ني

 پس از ظهرنويسي ، در ظهرنويسي وكالتي،انجام اقدامات قانوني براي وصول وجه است در نتيجه

  .همچنان مالكيت سند متعلق به ظهرنويس است

رد طرفين اين قرارداد را ظهرنويس و ظهرنويسي وكالتي مانند ظهرنويسي انتقالي ماهيت قراردادي دا -

  .وكيل مي نامند

  : شرايط شكلي اعتبار قرارداد ظهرنويسي وكالتي مانند شرايط ظهرنويسي انتقالي است بنابراين

  . ظهرنويسي وكالتي بايد كتبي باشد- 1

  . اراده ظهرنويسي بايد با امضاء او اعالم گردد– 2

  .ج گردد امضاء ظهرنويسي بايد در ظهر سند در– 3

 الزاماً بايد عبارتي كه حاكي از اعطاي وكالت براي ، در ظهرنويسي وكالتي افزون بر موارد فوق-تبصره

ت به عنوان . ق247 در غير اين صورت به حكم ماده .وصول است در كنار امضاي ظهرنويس قيد گردد

  .يك ماده قانوني مطلق ظهرنويسي از نوع انتقالي محسوب مي شود

  : حقوق سه گانه زير را براي وكيل ايجاد مي كند ،نويسي وكالتي به صورت مطلقظهر -تبصره

 .حق مطالبه بر وصول وجه سند از مسئوالن آن-1
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 حق ثبت واخواست عدم تأديه-2

 حق طرح دعوا عليه مسئوالن سند براي وصول وجه آن-3

ق با اعطاي وكالت در م در ظهرنويسي وكالتي اعطاي وكالت براي وصول ح.بنابراين برخالف حكم ق

  .مالزمه قانوني دارد) طرح دعوا(مرافعه 

در صورتي كه ظهرنويس بخواهد اختيارات وكيل را محدود نمايد بايد به اين امر در سند  -تبصره

تجارتي تصريح كند در نتيجه اگر به بانكي جهت وصول وجه چك از طريق ظهرنويسي وكالتي وكالت 

كرده باشد بانك ن منع  در متن چكل را از اخذ گواهي عدم پرداختاعطا گردد و دارنده بانك وكي

  .مجاز به اخذ گواهي عدم پرداخت است

ت ، در ظهرنويسي وكالتي براي وكيل اختيار . ق247 با وجود اين كه بر اساس اطالق م – تبصره

كيل داراي مراجعه به دادگاه براي طرح دعوا جهت وصول وجه سند ايجاد مي شود ، اعم از اين كه و

م شكل گرفته .د.آ.پروانه ي رسمي وكالت باشد يا نه ، مطابق رويه ي قضايي موجود كه بر اساس ق

است ، در ظهرنويسي وكالتي نيز وكيل زماني حق طرح دعوا به نفع موكل دارد كه داراي پروانه ي 

  .رسمي وكالت عدليه باشد

در نتيجه . م است.ت تابع مقررات وكالت در ق. قرارداد ظهرنويسي وكالتي در موارد سكوت ق– تبصره

اين قرارداد نيز از جانب طرفين قابل نسخ است هم چنين فوت يا حجر ظهرنويس يا وكيل سبب 

  .انفساخ آن مي شود

ت ، درج تاريخ مقدم در ظهرنويسي وكالتي نيز مانند . ق248 با توجه به اطالق حكم م –تبصره 

  .م جعل اسناد عادي استظهرنويس انتقالي ممنوع و در حك

  ضمانت اسناد تجارتي
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م اصوالً اثر قرارداد ضمانت ، نقل ذمه به .ت مانند ق. چنان كه بيان شد در چهارچوب ق– مطلب اول

  )ضامن و مضمون له.     (تضامني بودن ضمانت منوط است به تصريح ق و توافق طرفين. ذمه است

) تضامن(جاري ، اثر ضمانت ضم ذمه به ذمه است ت در ضمانت اسناد ت. ق249 طبق م –مطلب دوم 

 ، اصوالً اثر ضمانت اسناد تجاري ضم ذمه به ذمه است ، مطابق 249با وجود اين كه مطابق حكم م 

  .دكترين حقوقي در مواردي اثر ضمانت اسناد تجارتي ، نقل ذمه به ذمه خواهد بود

  : اين موارد عمدتاً عبارتند از 

به عنوان . ن عنه قرارداد ضمانت اسناد تجاري در سند مقام ضامن داشته باشددر صورتي كه مضمو ) 1

مثال در چك شخصي از صادر كننده ضمانت كرده باشد و دوباره شخص ديگري از ضامن صادر كننده 

اين . (ضمانت كند ، در اين صورت ضامن اول ، بري و ضامن دوم مسؤول پرداخت وجه سند مي شود

  )  در تست ها همين را بزنيد–ارد استثنا اتفاق نظر د

  .  تبديل كنند به ضم ذمه به ذمه را ضمانت اثربا توافق مي توانند ضامن و مضمون لهدر اين صورت -

  بنابر ديدگاه اقليت ، ضمانت در چك ) 2

ت ضمانت چك را تابع مقررات برات قرار . ق314 يدگاه برخي نويسندگان با توجه به اين كه م – 1

م است و ضمانت چك موجب انتقال ذمه به ذمه . در نتيجه اثر ضمانت چك تابع مقررات قنداده است

  .با وجود اين طبق ديدگاه غالب ، اثر ضمانت چك نيز ضم ذمه به ذمه است. مي شود

ت .در صورتي كه شرايط شكلي اعتبار ضمانت اسناد تجاري رعايت نشده باشد با وجود سكوت ق ) 3

چنان . يسندگان براي ضمانت اسناد تجارتي نيز شرايط شكلي بيان كرده انددر دكترين حقوقي ، نو

چه ضمانت سند تجارتي بدون رعايت اين شرايط صورت گيرد ، اثر ضمانت ، نقل ذمه به ذمه خواهد 

  .بود
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به اين معنا كه .  ضمانت اسناد تجارتي از نوع ضمانت تضامني غير وثيقه اي يا عرضي است– تبصره

ي تواند به انتخاب خود به هر كدام از ضامن يا مضمون عنه مراجعه كند و مراجعه به مضمون له م

  .ضامن مشروط به رجوع قبلي به مضمون عنه است

   

  90 / 6 / 19              21       جلسه 

  :شرايط ضمانت اسناد تجارتي 

ضامن  مضمون له مضمون ضمانت اسناد تجارتي ماهيت قراردادي دارد طرفين اين قرارداد عبارتند از 

مضمون عنه نيز يكي از مسئوالن سند است در نتيجه . له در ضمانت اسناد تجاري دارنده سند است

  .مضمون عنه ممكن است صادر كننده سند ظهرنويس آن را قبول كننده برات يا ضامن باشد

 صحت معامالت است باتوجه به ماهيت قراردادي ضمانت اسناد تجاري اين قرارداد تابع شرايط عمومي

  .افزون بر شرايط عمومي اعتبار ضمانت اسناد تجاري مشروط به رعايت برخي شرايط شكلي است

ت حكمي در اين .شرايط شكلي اعتبار ضمانت اسناد تجاري مبتني است بر دكترين حقوقي ق -

  : است  شرايط شكلي اعتبار ضمانت اسناد تجاري به شرح زير ،خصوص ندارد مطابق دكترين غالب

  . ضمانت سند تجاري بايد كتبي باشد– 1

 قرارداد .در صورتي كه براي ضمانت سند تجاري بين ضامن و مضمون له به صورت شفاهي توافق شود

  .ضمانت تابع قانون مدني و اثر آن نقل ذمه بر ذمه است

  . اراده ضامن بايد با مهر يا امضاي او اعالم شود– 2
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ن ضمانت سند تجاري تنها با امضاي ضامن معتبر است باتوجه به مطابق ديدگاه برخي نويسندگا

 اداره ضامن ممكن است مهر يا مبرزت در خصوص اين شرايط مطابق ديدگاه صحيح تر .سكوت ق

  .امضاي او باشد

  . مهر يا امضاي ضامن بايد در خود سند تجاري درج گردد– 3

 اثر ضمانت ،د سند تجاري صورت گيرددر صورتي كه ضمانت سند تجاري به موجب سندي غير از خو

  .نقل ذمه بر ذمه خواهد بود و مسئوليت تضامني بين ضامن و مضمون عنه ايجاد نمي شود

  :آثار ضمانت اسناد تجارتي 

اثر ضمانت سند تجارتي در صورت رعايت شرايط شكلي ضمانت سند ضم ذمه ضامن به ذمه مضمون 

ند مقام ضامن داشته باشد كه در اين صورت اثر عنه است مگر در صورتي كه مضمون عنه در س

  .ضمانت نقل ذمه مضمون عنه بر ذمه ضامن است

ت ضامن سند تجاري با شخصي كه از او ضمانت كرده است مسئوليت . ق249به موجب ماده *

در خصوص تبعيت  ، در نتيجه مسئوليت ضامن فرع به مسئوليت مضمون عنه است.تضامني دارد

ز مسئوليت مضمون عنه بايد بدون شرايط اعتبار تعهد و شرايط رجوع براتي به  امسئوليت ضامن

مسئوالن تفكيك قائل شد بنابر ديدگاه غالب در دكترين حقوقي براساس اصل استقالل امضاء ها در 

 در نتيجه اگر اثبات شود ،اسناد تجاري از حيث اعتبار تعهد ضامن فرع به تعهد مضمون عنه نيست

نه به دليل يكي از اسباب بي اعتباري عمل منشاء تعهد فاقد اعتبار است ضامن به تعهد مضمون ع

موجب اصل استقالل امضاءها در اسناد تجاري در برابر دارنده سند مسئول است ولي اگر به دليل عدم 

ثبت واخواست عدم تأديه در مهلت قانوني يا عدم رعايت مهلت قانوني طرح دعوا عليه مضمون عنه 

ارنده به مضمون عنه امكان پذير نباشد دارنده حق رجوع به ضامن نخواهد داشت به موجب رجوع د
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راي وحدت روية هيئت عمومي ديوان عالي كشور در برات و سفته رجوع ضامن فاقد مهلت است در 

نتيجه از حيث مهلت اقامه دعوا نيز تعهد ضامن در دو سند فوق تابع تعهد مضمون عنه قلمداد نشده 

  .است

قرارداد ضمانت اسناد تجاري جزء عقود الزم است در نتيجه اين قرارداد بدون تحقق جهات قانوني *

  .توسط طرفين قابل فسخ نيست و همچنين فوت يا حجر طرفين نيز سبب انفساخ آن نمي شود

 ولي ،مطابق دكترين حقوقي قرارداد ضمانتي كه اثر آن نقل ذمه بر ذمه باشد قابل اقاله نيست

ادهاي ضمانت تضامني با تراضي طرفين قرارداد قابل اقاله اند در خصوص امكان يا عدم امكان قرارد

  :اقاله قرارداد ضمانت اسناد تجاري بايد بين دو فرض تفكيك قائل شد اگر 

 سند تجارتي در مالكيت مضمون له باشد ضامن و مضمون له مي توانند با توافق قرارداد ضمانت را – 1

  .اقاله نمايند

ر از مضمون له باشد قرارداد ضمانت قابل اقاله نيست زيرا ي چنانچه سند در مالكيت شخصي غ– 2

  .اقاله قرارداد بايد توسط طرفين آن صورت گيرد

در فرض اخير دارنده سند طرف قرارداد ضمانت نيست در نتيجه دارنده فعلي نمي تواند با ضامن براي 

ن له نيز امكان تراضي با ضامن جهت اقاله قرارداد فراهم نمي اقاله قرارداد توافق نمايد براي مضمو

  .باشد زيرا تراضي اين دو اثر به زيان دارنده سند ايجاد مي كند

  :حقوق و تكاليف دارنده سند تجارتي 

مالكيت سند تجاري براي دارنده سند حقوقي ايجاد مي كند در عين حال برخورداري از اين حقوق 

عايت برخي تكاليف قانوني است در نتيجه بدون بهره مندي دارنده سند و از توسط دارنده مستلزم ر

حقوق قانوني و رعايت تكاليف رابطه متقابل وجود دارد برخورداري از حقوق قانوني اصوالً مستلزم 
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ت است دارنده اي كه تكاليف قانوني را طبق قانون رعايت نكرده باشد .رعايت تكاليف در چهارچوب ق

  . ل ناميده مي شودهارنده كااصطالحاً د

   :حقوقي كه به دارنده سند تجاري از مالكيت سند ايجاد مي شوند عبارتند از 

  . حق مراجعه به مسئوالن سند به طور تضامني-1

  . حق درخواست صدور قرار تأمين خواسته عليه مسئوالن سند بدون توديه خسارات احتمالي-2

  :ب زماني عبارتند از تكاليف دارنده نيز متقابالً به ترتي

 تكليف ارائه سند به مخاطب قانوني  -1

 تكليف ثبت واخواست عدم تأديه  -2

 .تكليف اطالع رساني در خصوص ثبت واخواست -3

 .تكليف رعايت مهلت قانوني طرح دعوا عليه مسئوالن -4

  حقوق دارنده سند تجارتي) الف 

   حق مراجعه به مسئوالن سند به طور تضامني– 1

ترين حقي كه براي دارنده سند تجاري ايجاد مي شود حق مراجعه به مسئوالن سند به طور مهم

ت است اين ماده در خصوص برات وضع شده ولي طبق . ق249 مستند اين حق ماده .تضامني است

  . اين ق در خصوص چك نيز الزم االجرا است314ت نسبت به سفته و مطابق ماده . ق309ماده 

ت مسئوالن سند تجاري به شرح مقرر در اين ماده در برابر دارنده مسئوليت . ق249مطابق ماده 

الن صرفاً محدود به مبلغ و در اين ماده مشخص نيست كه مسئوليت تضامني مسئ.تضامني دارند

ت از . باتوجه به قراين موجود در ق،مندرج در سند است يا خسارات تأخير تأديه را نيز در بر مي گيرد

 اين ق مسئوالن سند تجاري افزون بر اصل مبلغ سند براي پرداخت خسارت تأخير 250جمله ماده 
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تأديه متفرعات و مخارج قانوني در برابر دارنده مسئوليت تضامني دارند براساس مصوبه مجمع 

 ق صدور چك است برخالف قاعده فوق در چكي 2تشخيص مصلحت كه ناظر به تقسير تبصره ماده 

 .ه است پرداخت خسارت تأخير تأديه منحصراً بر عهده صادر كننده مي باشدكه عهده بانك صادر شد

 ولي .در نتيجه در اين گونه چك ها ظهرنويس و ضامن مسئوليتي بايت خسارت تأخير تأديه ندارند

طبق قاعده فوق در برات سفته و چكي كه محال عليه آن شخص غير از بانك باشد كليه مسئوالن 

  . در برابر دارنده مسئولندسند بابت خسارت تأخير

دارنده سند تجارتي جهت مراجعه به مسئوالن سند به طور تضامني ملزم به رعايت ترتيب تاريخي *

 در نتيجه دارنده سند مي تواند ابتدا به مسئوالن آخرين تعهد براتي از حيث يست،تشكيل تعهد آنها ن

  .تاريخ تشكيل تعهد رجوع نمايد

 در نتيجه ، سند موجب زوال حق رجوع دارنده به ساير مسئوالن نيستمراجعه به برخي مسئوالن-

 طرح دعوا نمايد و پس از تحصيل ،ممكن است دارنده ابتدا عليه يك يا چند شخص از مسئوالن سند

حكم قطعي عليه آنها يا در اثناي رسيدگي به دعواي طرح شده عليه شان عليه اشخاص ديگري از 

  .سازدمسئوالن دعواي ديگري مطرح 

مسئوالن سند تجاري در صورت مراجعه دارنده در مقابل او براي پرداخت وجه سند و خسارت تأخير -

  .تأديه و مخارج قانوني حق حبس دارد

 برات صورت تسليمت هر يك از مسئولين تأديه برات مي تواند پرداخت را به . ق250طبق ماده -

 و 309عتراض نامه موكول كند اين حكم طبق مواد حساب متفرعات مخارج قانوني كه بايد بپردازد و ا

ت به ترتيب در سفته و چك الزم الرعايه و منشاء قانوني حق حبس مسئوالن سند تجاري . ق314

 باتوجه به عموم حكم مقرر در اين ماده همه مسئوالن سند مي توانند پرداخت مبلغ سند را .است
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 اين حكم در ارتباط با منوط كردن پرداخت به تسليم  عموم.موكول به تسليم اسناد سه گانه فوق كنند

اعتراض نامه توسط همه مسئوالن سند صحيح نيست موكول نمودن پرداخت به تسليم اعتراض نامه 

تنها براي مسئوالن فرعي سند امكان پذير است به عنوان مثال در برات قبول كننده و صادر كننده اي 

ت همچنين در سفته صادر كننده و ضامن اين اشخاص نمي كه محل را به محال عليه نرسانيده اس

  .توانند پرداخت وجه سند را موكول به تسليم اعتراض نامه از سوي دارنده نمايند

چنانكه بيان شد مسئوالن پرداخت وجه سند تجاري به د گروه مسئوالن اصلي و فرعي تقسيم مي *

رعي رجوع نمايد او نيز مي تواند طبق ترتيب در نتيجه اگر دارنده سند به يكي از مسئوالن ف. شوند

 تا در نهايت مسئوليت پرداخت وجه به يكي از مسئوالن اصلي .قانوني به ساير مسئوالن مراجعه كند

  :سند تحميل شود باتوجه به مراتب فوق 

ند  اگر دارنده وجه سند را از يكي از ظهرنويسان آن مطالبه نمايد ظهرنويس بعد از پرداخت مي توا– 1

به ظهرنويس هاي ماقبل خود ضامن ظهرنويس هاي ماقبل خود صادر كننده ضامن صادركننده و در 

برات عالوه بر اشخاص اخير به قبول كننده و ضامن او مراجعه و آنچه را كه پرداخته است مطالبه 

در نتيجه در فرض مورد بحث ظهرنويس هاي مابعد پرداخت كننده وجه سند و ضامن اين . نمايد

  .ظهرنويس ها مسئوليتي در برابر دارنده ندارند

 اگر دارنده سند به ضامن ظهرنويس رجوع نمايد پرداخت كننده بعد از پرداخت مي تواند به – 2

مضمون عنه خود بعالوه كليه مسئوالني كه مضمون عنه او به آنها حق رجوع دارد براي وصول آنچه 

  .پرداخته است مراجعه نمايد

ه دارنده به ضامن صادر كننده رجوع كند ضامن بعد از پرداخت صرفاً به مضمون عنه  در صورتي ك– 3

  .خود حق مراجعه دارد
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 اگر دارنده به ضامن قبول كننده مراجعه نمايد ضامن بعد از پرداخت تنها حق رجوع به مضمون – 4

  .عنه خود دارد

وصول كنده اين اشخاص حق رجوع به  اگر دارنده وجه سند را از صادر كننده يا قبول كننده برات – 5

  قبول كننده در صورتي كه محل نزد او تأمين نشده باشد مي تواند .مسئول ديگري از مسئوالن ندارد

 ولي رجوع او به صادر ،بعد از پرداخت وجهي را كه پرداخت كرده است از صادر كننده مطالبه نمايد

  .كننده رجوع براتي نيست

خص از مسئوالن تضامني سند تجاري حكم ورشكستگي صادر گردد در صورتي كه براي چند ش*

ت دارنده سند مي تواند بابت كل طلب خود اعم از اصل مبلغ سند خسارت تأخير . ق251مطابق ماده 

تأديه و مخارج قانوني در غرماي هركدام از مسئوالن ورشكسته سند به عنوان مثال اگر در سفته براي 

 سند حكم ورشكستگي صادر شود دارنده مي تواند بايت كل طلب خود صادر كننده و ظهرنويس هاي

در آئين تصفيه هر كدام از مسئوالن ورشكسته ادعاي طلب كند و در هيئت غرماي آنها وارد گردد 

امكان ورود دارنده سند به هيئت غرماي هر كدام از مسئوالن ورشكسته آن بابت كل طلب خود به 

 تا به اين ترتيب دارنده بتواند با دريافت .نده سند پيش بيني شده استمنظور حمايت حداكثري از دار

ه غرماي بر اساس كل طلب خود از مدير تصفيه هر كدام از مسئوالن ورشكسته سند تمام طلب حس

 ميليون ريال باشد و دارنده با 5خود را وصول كند به اين ترتيب اگر مبلغ سفته دارنده به عنوان مثال 

 از وجه سفته را وصول كند در ورود به غرماي  ريال ميليون2 غرماي صادر كننده ورود در هيئت

 ميليون از آن را 2 ميليون طلب ادعا خواهد كرد با وجود اينكه 5ظهرنويس ورشكسته دارنده مجدداً 

  .پيش تر وصول كرده است
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ه غرمايي دارنده حست مدير تصفيه هر كدام از مسئوالن سند كه . ق251در فرض اخير براساس ماده 

سند را مي پردازد به ساير مسئوالن سند كه در حالت غير ورشكستگي مي توانست به آنها رجوع كند 

حق رجوع بابت آنچه پرداخته است نخواهد داشت زيرا مطابق قواعد ورشكستگي تنها بستانكاراني در 

ء طلب آنها پيش از  غرمايي دريافت مي كنند كه منشا حسههيئت غرمايي ورشكسته وارد شده و

صدور حكم ورشكستگي ايجاد شده باشد در فرض اخير منشاء طلب مدير تصفيه ورشكسته اي كه به 

 غرمايي پرداخت كرده است در مقابل ساير مسئوالن ورشكسته بعد از صدور حكم حسهدارنده سند 

 مسئوالن ورشكسته  با توجه به مراتب فوق مدير تصفيه هر كدام از.ورشكستگي آنها شكل گرفته است

سند كه دارنده در هيئت غرماي آئين تصفيه آنها وارد شده است مي توانند بعد از پرداخت آنچه را كه 

تأديه كرده اند از ساير مسئوالن غير ورشكسته و غير متوقف سند كه مسئول ورشكسته پرداخت 

  .كننده وجه به آنها حق رجوع دارد مطالبه وصول كند 

رنده سند تجاري به هيئت غرمايي چند شخص از مسئوالن ورشكسته سند براساس بعد از ورود دا*

داخت شده سه فرض رغرمايي براساس كل طلب به دارنده پ حسه ميزان مبلغ كه در مجموع به عنوان

  :به ترتيب زير متصور است 

باشد در اين  غرمايي دريافت كرده معادل با كل طلب او  حسه مجموع مبالغي كه دارنده به عنوان– 1

صورت چون دارنده تمام طلب خود را گرفته است حق رجوع به مسئوالن سند را نخواهد داشت و 

  .همچنين وجه مازاد بر طلبي كه تعيين تكليف آن ضرورت داشته باشد وجود ندارد

غرمايي خود وصول كرده است كمتر از كل  حسه  ممكن است مجموع مبالغي كه دارنده به عنوان– 2

  .و باشدطلب ا
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در اين فرض اگر بين مسئوالن شخص غير ورشكسته و غير متوقفي وجود داشته باشد دارنده مي تواند 

بابت مانده طلب به او رجوع كند در غير اين صورت مانده طلب خود را بايد بعد از ختم عمليات تصفيه 

  .جمعي با تعقيب انفرادي مسئوالن از آنها مطالبه و وصول كند

 غرمايي دريافت كرده است بيش از مبلغ طلب او حسهوع مبالغي كه دارنده به عنوان  اگر مجم– 3

باشد چون استحقاق تملك مبلغ مازاد را ندارد مبلغ مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه 

هركدام از مسئوالن ورشكسته پرداخت كرده اند جزء دارائي ورشكستگاني محسوب گردد كه ساير 

  .كسته ها حق رجوع داردورش

مسئوالن اين سند عبارت باشند از .  ميليون ريال باشد5 اگر شخصي دارنده سفته اي به مبلغ :مثال 

صادر كننده و سه ظهرنويس و براي هر چهار مسئول فوق حكم ورشكستگي صادر شده باشد و دارنده 

 ميليون ريال به 2هر كدام از آنها با ورود در هيئت غرماي كليه مسئوالن ورشكسته از مديران تصفيه 

 ميليون ريال خواهد بود 8   غرمايي دريافت كند مجموع مبالغ دريافت شده توسط دارنده  حسهعنوان

 ميليون ريال متعلق 2 ميليون ريال ابتدا معادل 3 ميليون ريال مازاد بر طلب دارنده است از اين 3كه 

 انتقال داده است يك ميليون ريال باقي مانده نيز به آخرين ظهرنويس است كه سند را به دارنده

  .متعلق به ظهرنويس مستقيم ما قبل ظهرنويس آخر است

  دومين حق دارنده 

  .حق تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته بدون توديه خسارت احتمالي
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م مقرر شده .د.ا. ق108ت و ماده . ق292ه  مورد دوم از حقوق دارنده سند تجارتي كه در ماد:نكته 

  .حق تقاضاي صدور قرار تامين خواسته بدون توديع خسارات احتمالي است

م از ئت دارنده سند در صورت طرح دعوا عليه هر كدام از مسئوالن آن ا. ق292 با توجه به ماده :نكته 

  .رخوردار خواهد بودمسئوالن اصلي و مسئوالن فرعي با رعايت شرايط قانوني از اين حق ب

مطابق ماده فوق برخورداري از حق مورد بحث منوط است به ثبت واخواست عدم تأديه در نتيجه 

دارنده برات با ثبت واخواست نكول نمي تواند صدور تأمين خواسته بدون توديع خسارات احتمالي 

  .عليه مسئوالن سند تقاضا نمايد

ن حقوقي براي برخورداري از اين واخواست عدم تأديه بايد مطابق ديدگاه قالب و رويه قضايي و دكتري

 دارنده چك جهت بهره مندي از حق مورد بحث در صورتي كه محل :مثال در مهلت قانوني ثبت شود 

 روز از 15ف ظرصدور و محل پرداخت چك يك نقطه در ايران باشد بايد گواهي نامه عدم پرداخت را 

  .تاريخ صدور چك اخذ نمايد

ت پس از اقامه دعواي اصلي دادگاه مكلف است كه تقاضاي صدور قرار تأمين . ق292ده طبق ما

م حتي اگر .د.ا.خواسته بدون توديع خسارات احتمالي را از دارنده سند بپذيرد در حالي كه طبق ق

دارنده سند تجاري واخواست شده پيش از طرح دعواي اصلي صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع 

احتمالي را از دادگاه تقاضا كند محكمه ملزم به صدور قرار تأمين است در حال حاضر رويه خسارات 

  .قضايي حكم قانون آئين دادرسي مدني را مجزا مي داند

ت ارزش اموالي كه در جهت اجراي قرار تأمين خواسته توقيف مي شود معادل مبلغ . ق292طبق ماده 

ند از اموال خواندگان دعوا بيش از مبلغ سند به عنوان تأمين سند خواهد بود در نتيجه دادگاه نمي توا

  .توقيف نمايد حتي اگر خسارت تأخير تأديه نيز جزء خواسته خواهان دعوا باشد
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  :تكاليف دارنده سند تجاري 

باتوجه به مراتب فوق برخورداري كامل از حقوق مقرر براي دارنده مستلزم رعايت تكاليف قانوني است 

  :ده سند به ترتيب زماني به شرح زير است تكاليف دارن

 دارنده سند ملزم است سند تجاري را در مهلت مشخصي : ارائه سند به مخاطب قانوني ارائه – 1 

  .جهت مطالبه وجه آن به مخاطب قانوني ارائه نمايد

 مخاطب قانوني ارائه سند جهت مطالبه وجه آن در سفته صادر كننده سند است در چك محال عليه*

مي باشد و در برات اگر توسط شخص ثالث قبول گردد شخص ثالث قبول كننده است و چنانچه برات 

گير آن را قبول نمايد و يا وجود نكول برات گير شخص ثالثي آن را قبول نكرده باشد برات گير خواهد 

  .بود

وني ارائه در ارائه سند تجارتي جهت مطالبه وجه آن بايد در مهلت قانوني صورت گيرد مهلت قان*

  :اسناد مختلف به شرح زير است 

  . از تاريخ صدور سند استلدر برات و سفته بي وعده مهلت ارائه يكسا) الف 

 روز از تاريخ صدور در صورتي 15در چك اگر محل صدور پرداخت آن يك نقطه در ايران باشد ) ب 

يخ صدور و چنانچه محل صدور  روز از تار45 نقطه متفاوت در ايران باشد 2كه محل صدور پرداخت 

  . ماه از تاريخ صدور خواهد بود4خارج از ايران و محل پرداخت در ايران باشد 

در صورتي كه محل صدور چك ايران و محل پرداخت آن خارج از ايران باشد مهلت ارائه چك تابع 

  .قانون محل پرداخت است

 ايران است در هر حال تابع قانون محل  مهلت ارائه چك هايي كه محل پرداخت آنها خارج از:نكته 

  .پرداخت مي باشد حتي اگر محال عليه تابعيت كشور محل صدور سند را داشته باشد
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در برات و سفته وعده دار مهلت ارائه سند براي مطالبه وجه آن يك روز يعني همان روز آخرين ) ج 

  .وعده است

ف ارائه را در مهلت قانوني انجام ندهد حق در صورتي كه در برات و سفته به روئيت دارنده تكلي*

رجوع به ظهر نويس ها و ضامن ظهرنويس ها نخواهد داشت همچنين در برات اگر صادر كننده محل 

  .را نزد محال عليه تأمين كرده باشد مراجعه دارنده به صادر كننده و ضامن او هم امكان پذير نيست

ني سبب زوال حق رجوع دارنده به ظهرنويس ها و در چك عدم رعايت تكليف ارائه در مهلت قانو*

ضامن ظهرنويس ها مي شود همچنين دارنده سند حق رجوع به صادر كننده و ضامن صادر كننده نيز 

نخواهد داشت مشروط بر اينكه ثابت شود محل نزد محال عليه وجود داشته و به علتي كه مربوط به 

ه با وجود محل بانك محال عليه به واسطه صدور حكم محال عليه باشد از بين رفته است مانند اينك

  .ورشكستگي قادر به پرداخت وجه چك نباشد

در برات و سفته وعده دار براي تكليف ارائه سند جهت مطالبه وجه آن در مهلت قانوني ضمانت *

اجراي خاصي پيش بيني نشده است در نتيجه صرف عدم رعايت مهلت ارائه سبب زوال يا تمام يا 

  .ي از حقوق دارنده سند نمي شودبخش

پس از ارائه شدن سند در مهلت قانوني مسئول سند ملزم به پرداخت وجه آن با پول مندرج در سند *

است مگر اينكه دارنده سند به او پولي غير از پول مندرج در سند داده باشد و آن را مطالبه نمايد كه 

  .لبه استدر اين صورت مسئول ملزم به تأديه وجه مورد مطا

ت تعهد ناشي از سند تجارتي در مقام وفاي به عهد قابل تجزيه است يعني . ق268مطابق ماده *

مسئول سند مي تواند در موقع پرداخت بخشي از وجه سند را پرداخت نمايد در اين صورت دارنده 

 شده سند ملزم به قبول آن بخش است و با پرداخت جزئي همه مسئوالن سند معادل مبلغ پرداخت
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بررسي مي شود درحالي كه مطابق قاعده عام مقرر در ق مدني تجزيه تعهد توسط متعهد در مقام 

  .وفاي به عهد امكان پذير نمي باشد

ت به مسئوالن سند تجاري بدون رضايت دارنده براي پرداخت . ق269دادگاه نمي تواند طبق ماده *

  )اجل قضايي= عادله . (وجه سند مهلت عادله بدهد

  : واخواست عدم تأديه ثبت

پس از ارائه سند به مخاطب قانوني ارائه اگر او از پرداخت وجه سند امتناع نمايد دارنده ملزم به تنظيم 

و ثبت واخواست عدم تأديه است انجام تكليف ثبت واخواست عدم تأديه بايد در مهلت قانوني صورت 

نوني ارائه سند است در برات و سفته گيرد مهلت قانوني ثبت اين واخواست در چك همان مهلت قا

.        روز از سر رسيد سند مي باشد10 وعده دار مهلت قانوني ثبت واخواست مطابق قانون تجارت

   280ماده 

 دهم تعطيل باشد اعتراض روزكاري بعد از آن به عمل 10 ق ت اگر روز 281مطابق ماده  -تبصره 

ت بر اين دارد كه در ارتباط با ثبت واخواست عدم تأديه خواهد آمد حكم اين ماده به طور ضمني دالل

  .روز اقدام نيز جزء مهلت محاسبه مي شود يعني اقدام بايد در همان مهلت قانوني صورت گيرد

ت حكم اين ماده صرفاً در برات و سفته وعده دار قابل اعمال است و . ق280با توجه به ظاهر ماده *

 3ه واسطه فقدان وعده در اين اسناد قابل اعمال نيست در نتيجه نسبت به برات و سفته به روئيت ب

  .گاه در خصوص مهلت ثبت واخواست عدم تأديه در برات و سفته بي وعده مطرح استيدد

 روز از تاريخ ارائه 10مطابق ديدگاه نخست مهلت قانوني ثبت واخواست عدم تأديه در اين اسناد ) الف 

  .سند است
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م مهلت ثبت واخواست عدم تأديه اين اسناد برابر با مهلت قانوني ارائه آنهاست براساس ديدگاه دو) ب 

  .يعني يكسال از تاريخ صدور سند تجاري

 روز از 10مطابق ديدگاه سوم مهلت ثبت واخواست عدم تأديه اسناد فوق در مجموع يكسال و ) ج 

  .تاريخ صدور سند است

ي نمي تواند از طرف دارنده سند تجارتي جايگزين ت اصوالً هيچ نوشته ا. ق295طبق ماده : نكته 

 هيئت عمومي ديوان 536واخواست عدم تأديه شود به قاعده مزبور به موجب رأي وحدت رويه شماره 

 295 و طي آن چك هايي كه محال عليه آنها بانك است از شمول ماده عالي كشور استثنايي وارد شده

ك محال نگواهي عدم پرداختي كه باق در اين چك ها خارج شده اند بر اساس راي وحدت رويه فو

 و بر دارنده تسليم مي كند از هر جهت جايگزين واخواست عدم هچ صادر.ص. ق4عليه طبق ماده 

  .تأديه مي شود

ثبت واخواست عدم تأديه از تكاليف قانوني دارنده سند است كه در قانون تجارت سبب معافيتي براي *

 قانون تجارت صدور حكم ورشكستگي براي صادر كننده سفته برات گير آن مقرر نشده است براساس

برات و همچنين محال عليه چك دارنده را از تكليف ثبت واخواست عدم . يا شخص ثالث قبول كنند

تأديه معاف نمي سازد همچنين ثبت واخواست نكول يا امتناع در برات موجب معافيت دارنده از جهت 

 فوت يا حجر هيچ كدام از اشخاص فوق سبب برائت دارنده سند از تكليف واخواست عدم تأديه نيست

  .ثبت واخواست عدم تأديه نيست

 وجود قوة قاهره موجب تعليق مهلت قانوني ثبت واخواست عدم تأديه نيست يعني در صورت -تبصره 

  .تحقق شرايط حقوقي قاهره مهلت قانوني مانند روال عادي سپري و منقضي خواهد شد

  : ثبت واخواست عدم تأديه عمدتاً موارد زير است آثار

 ١٥٧
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  :ايجاد امكان مراجعه به مسئوالن فرعي سند تجاري ) الف 

مهمترين اثر ثبت واخواست عدم تأديه اين است كه بعد از ثبت اين سند رجوع دارنده به برخي 

س ها و ضامن مسئوالن آن امكان پذير مي شود در كليه اسناد تجارتي مراجعه دارنده به ظهرنوي

ظهرنويسان مشروط به ثبت واخواست عدم تأديه است در برات نيز رجوع دارنده به صادر كننده يا 

ضامن او منوط به ثبت اين واخواست است به شرط آنكه صادر كننده محل را به محال عليه رسانيده 

  )مهم. (باشد

  .اخواست عدم تأديه نيستدر سفته مراجعه دارنده به صادر كننده و ضامن او منوط به ثبت و

  :تعيين مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه ) ب 

 ق ت خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي اسناد تجارتي از روز ثبت واخواست عدم تأديه 304مطابق ماده 

محاسبه مي شود و خسارت تأخير تأديه هزينه ثبت واخواست عدم تأديه و مخارج برات رجوعي در 

دعوا احتساب خواهد شد در ارتباط با چك براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت برات از روز اقامه 

  .مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه روز صدور چك است نه تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت

 ماده واحده مصوب مجمع تشخيص در ارتباط با مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه تنها -تبصره 

ت كه محال عليه آنها بانك باشد در نتيجه اگر محال عليه چك نسبت به چك هاي قابل اعمال اس

ت و روز ثبت . ق304شخصي غير از بانك باشد مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه آن تابع ماده 

  .واخواست عدم تأديه است

  :ايجاد حق تقاضاي تأمين براي دارنده سند تجارتي ) ج 

صي غير از دارنده براتي كه واخواست شده است اين حق بعد از ثبت واخواست عدم تأديه براي شخ

ت اگر عليه كسي كه براتي را قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته . ق238مطابق ماده . ايجاد مي شود
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است واخواست عدم تأديه ثبت شود دارنده برات ديگري كه نيز همان شخص قبول كرده ولي موعد 

ل كننده درخواست كند كه براي تضمين پرداخت وجه پرداخت آن فرا نرسيده است مي تواند از قبو

ول كننده به ترتيب فوق ارائه مي دهد ببرات در سر رسيد تأمين مناسب به عمل آورد تأميني كه ق

  .ممكن است تضمين شخصي يا عيني باشد

  . به سفته نيز قابل اعمال استنسبت اين قانون 309ت براساس ماده . ق238 حكم ماده -تبصره 

 چنانچه دارنده سندي كه واخواست عدم تأديه براي آن ثبت شده است و دارنده سند تجارتي :نكته 

ت به شرح . ق238 پرداخت آن هنوز فرا نرسيده يك شخص باشد حق مقرر در ماده عددوم كه مو

 ناظر به فرضي است كه دارندگان اين دو 238فوق به دارنده سند تعلق مي گيرد كه چه ظاهر ماده 

  .شخص متفاوت هستندسند دو 

 وحدت ماهيت سندي كه واخواست عدم تأديه در خصوص آن ثبت شده با سندي كه هنوز :نكته 

ت شرط نيست در نتيجه . ق238موعد پرداخت آن فرا نرسيده است براي استفاده از حق موضوع ماده 

ورت دارنده ممكن است سندي كه واخواست عدم تأديه براي آن ثبت شده است برات باشد در اين ص

سفته اي نيز كه قبول كننده برات مورد بحث صادر كننده آن است مي تواند از صادر كننده سفته ارائه 

  .تضمين كافي براي پرداخت سفته در سر وعده را تقاضا نمايد

  

  90 / 6 / 26            23             جلسه       

  :تكاليف دارنده 

يان شد در اسناد تجاري واخواست عدم تأديه به همه مسئوالن سند  با توجه به آنچه ب:اطالع رساني 

ابالغ نمي شود در برات واخواست عدم تأديه تنها به برات گير يا شخص ثالثي كه برات را قبول كرده 

 ١٥٩
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است ابالغ و در سفته به صادر كننده و در چك به محال عليه بنابراين بايد ساز و كار ديگري اعمال 

ئوالن سند از مراتب ثبت واخواست عدم تأديه براي آن مطلع گردند ساز و كاري كه گردد تا ساير مس

ت ايران به اين منظور پيش بيني كرده ارسال اطالع نامه است كه به موجب آن دارنده سند مكلف .ق

 روز از تاريخ ثبت واخواست عدم تأديه مراتب را به شخصي كه سند را به دارنده واگذار 10است ظرف 

 قبضه اطالع دهد در 2 سفارشي پست است از طريق اظهار نامه رسمي يا نامه ارسال شده باكرده

صورتي كه سند توسط ظهرنويس به دارنده واگذار شده باشد دارنده بايد تكليف فوق را در برابر 

ه ظهرنويس ماقبل خود اجرا نمايد و اگر توسط صادر كننده واگذار شده باشد بايد در برابر صادر كنند

  .اجرا كند

  .ت اطالع رساني ثبت واخواست عدم تأديه به ضامن سند تجاري الزامي نيست.در نتيجه مطابق ق

شخصي كه دارنده سند به ترتيب فوق ثبت واخواست عدم تأديه را به او اطالع داده است مكلف است *

ع رساني كند تا به ده است اطالر روش فوق مراتب را به شخصي كه سند را به او واگذار ك2به يكي از 

  .اين ترتيب تمام ظهرنويس ها و صادر كننده سند نسبت به موضوع اطالع پيدا كنند

 روز از 10براي شخصي كه دارنده سند به او اطالع رساني كرده است مهلت قانوني ارسال اطالع نامه *

  .تاريخ دريافت اطالع نامه توسط اين شخص است

 تكليف ارسال 5/8/1341 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 2331مطابق راي وحدت رويه شماره 

اطالع نامه فاقد ضمانت اجرا است در نتيجه عدم ارسال اطالع نامه موجب زوال حقوق قانوني دارنده 

  .سند نمي گردد

   : 4تكليف آخر 
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  مطابق ق ت كه هنوز در رويه قضايي:رعايت مهلت هاي قانوني اقامه دعوا عليه مسئوالن سند 

و دكترين حقوقي الزم االجرا قلمداد مي شود اقامه دعوا عليه مسئوالن سند تجاري بايد در مهلت 

هاي قانوني مشخصي صورت گيرد مهلت هاي قانوني طرح دعوا عليه مسئوالن سند با توجه به نوع 

سند و مقام مسئول در سند تجارتي متفاوت است به طور كلي مهلت هاي قانوني طرح دعوا عليه 

  :مسئوالن در اسناد تجاري به ترتيب زير است 

 مهلت اقامه دعوا عليه ظهرنويس سند حسب مورد يك يا دو سال از تاريخ ثبت واخواست عدم )الف 

 سال در صورتي كه محل پرداخت 2 سال در صورتي كه محل پرداخت سند ايران باشد و 1تأديه است 

  .وجه سند خارج از ايران باشد

 2 يا 1طابق ديدگاه غالب دكترين حقوقي مهلت طرح دعوا عليه ظهرنويس همواره با وجود اينكه م

ت حاكي از آن است كه مهلت طرح . ق291سال از تاريخ ثبت واخواست عدم تأديه است ظاهر ماده 

 سال دانست كه ظهرنويس محل سند را نزد 2دعوا عليه ظهرنويس را در صورتي مي توان يك يا 

معموالً تأمين كننده محل صادر كننده سند است و متداول نيست كه . ه باشدمحال عليه تأمين كرد

ت اگر ظهرنويسي كه محل برات را تأمين . ق291ظهرنويس محل سند را تأمين كند براساس ماده 

كرده است بعد از انقضاي مهلت يك يا دو ساله طرح دعوا عليه او محل تأمين شده را به هر طريقي در 

 عناوين ديگر از محال عليه مسترد كند با وجود انقضاي مهلت يك يا دو ساله طرح قالب محاسبه يا

دعوا دارنده سند مي تواند عليه ظهرنويس اقامه دعوا كند يعني در اين صورت مهلت بيشتري به حكم 

  .قانون براي طرح دعوا عليه ظهرنويس در اختيار دارنده قرار مي گيرد

ويس اصالً محل را نزد محال عليه تأمين نكرده باشد مهلت طرح دعوا با توجه به مراتب فوق اگر ظهرن

  .عليه او يك يا دو سال نخواهد بود
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در صورتي كه ظهرنويس محل را نزد محال عليه تأمين نكرده باشد مهلت اقامه دعوا عليه او تابع ماده 

  ت . ق318

ت در خصوص مهلت طرح .رد قبا توجه به مراتب فوق چنانچه بخواهيم به طور صريح و صحيح رويك*

  .كام زير از قانون تجارت قابل استنباط استحدعوا عليه ظهرنويس سند تجارتي را استنباط كنيم ا

 مهلت طرح دعوا ، چنانچه در برات و چك ظهرنويس محل را نزد محال عليه تأمين كرده باشد– 1

  .عليه او يك يا دو سال از تاريخ ثبت واخواست عدم تأديه است

 در برات اگر ظهرنويس محل را نزد محال عليه تأمين نكرده باشد يا با وجود تأمين محل وجوهي – 2

ت و همچنين . ق318 و 291را كه به اين ترتيب به محال عليه رسانيده بود مسترد كند طبق ماده 

 مهلت اقامه دعوا عليه 12/9/1339 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 2783راي وحدت رويه

 سال از تاريخ انقضاي مهلت قانوني ثبت 5 تاريخ ثبت واخواست عدم تأديه يا ز سال ا5نويس ظهر

  .واخواست عدم تأديه خواهد بود

مين محل بعد از انقضاي مهلت ا در چك چنانچه ظهرنويس محل را تأمين نكرده باشد يا با وجود ت– 3

ترد دارد در صورتي كه صادر كننده چك  ساله وجوهي را كه به اين عنوان رسانيده بود مس2 يا 1هاي 

 سال از تاريخ ثبت 5تاجر باشد يا منشاء صدور چك امور تجارتي مهلت اقامه دعوا عليه ظهرنويس 

 سال از تاريخ انقضاي مهلت قانوني ثبت واخواست عدم تأديه چنانچه در 5واخواست عدم تأديه يا 

مل تجارتي طرح دعوا عليه ظهرنويس فاقد چك نه صادر كننده تاجر باشد و نه منشاء صدور آن ع

  .مهلت قانوني است

 با توجه به اينكه در سفته تأمين محل توسط ظهرنويس متصور نيست مهلت :ظهرنويس سفته  – 4

 5طرح دعوا عليه ظهرنويس در صورتي كه صادر كننده تاجر باشد يا منشاء صدور سفته عمل تجارتي 
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يه است و اگر نه صادر كننده سفته تاجر باشد و نه منشاء صدور سال از تاريخ ثبت واخواست عدم تأد

  .آن عمل تجارتي اقامه دعوا عليه ظهرنويس سفته فاقد مهلت است

  :مهلت اقامه دعوا عليه صادر كننده برات ) ب 

 سال از تاريخ ثبت 2 يا 1 در صورتي كه صادر كننده محل را نزد محال عليه تأمين كرده باشد 

  .تأديه استواخواست عدم 

چنانچه صادر كننده برات محل را نزد محال عليه تأمين نكند يا با وجود تأمين محل وجوهي را كه به 

 سال از تاريخ ثبت 5اين عنوان به محال عليه رسانيده بود مسترد نمايد مهلت طرح دعوا عليه او 

  . عدم تأديه است سال از تاريخ انقضاي مهلت قانوني ثبت واخواست5واخواست عدم تأديه يا 

  : مهلت طرح دعوا عليه صادر كننده چك ) ج 

 سال از تاريخ 2 يا 1در صورتي كه صادر كننده محل را نزد محال عليه تأمين كرده باشد مانند برات 

ثبت واخواست عدم تأديه خواهد بود در صورتي كه صادر كننده چك محل را نزد محال عليه تأمين 

مين محل پس از انقضاي مهلت فوق آن را مسترد كند مهلت اقامه دعوا عليه نكرده باشد يا با وجود تأ

 سال انقضاي مهلت قانوني ثبت واخواست 5 سال از تاريخ ثبت واخواست عدم تأديه يا 5صادر كننده 

مشروط بر اين كه يا صادر كننده تاجر باشد يا منشاء صدور آن عمل تجارتي باشد . عدم تأديه است

ه صادر كننده محل را تأمين نكرده يا آن را مسترد كرده است نه صادر كننده تاجر اگر در فرضي ك

  .باشد و نه منشاء صدور چك عمل تجارتي اقامه دعوا عليه صادر كننده فاقد مهلت قانوني است

  :مهلت اقامه دعوا عليه صادر كننده سفته ) د 

 سال از تاريخ ثبت 5رتي باشد  عمل تجاسفته در صورتي كه صادر كننده تاجر يامنشاء صدور 

 سال از تاريخ انقضاي مهلت قانوني ثبت واخواست عدم تأديه است در صورتي 5واخواست عدم تأديه يا 

 ١٦٣



دكتر قرباني: جزوه تجارت استاد   

 
كه نه صادر كننده سفته تاجر باشد و نه منشاء صدور آن عمل تجارتي اقامه دعوا عليه صادر كننده 

  .فاقد مهلت قانوني است

  :ن سند تجارتي مهلت اقامه دعوا علي ضام) ح 

 اصوالً بايد تابع مهلت طرح دعوا عليه مضمون عنه باشد در نتيجه اگر ضامن از ظهرنويس ضمانت 

كرده باشد مهلت طرح دعوا عليه او طبق قاعده فوق همان مهلت طرح دعوا عليه ظهرنويس است با 

 برخالف 12/2/1374 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 597وجود اين راي وحدت رويه شماره 

حكم منطقي فوق مقرر نمود كه در برات و سفته اقامه دعوا عليه ضامن سند بدون توجه به جايگاه 

  .مضمون عنه در سند تجارتي فاقد مهلت قانوني است

باتوجه به خالف قاعده بودن راي هيئت عمومي مفاد راي بايد صرفاً در خصوص اسنادي كه در آن  -

گردد در نتيجه چون در راي مذكور ذكري از چك به ميان نيامده است در ده شده اند اعمال رنام ب

  .چك مهلت اقامه دعوا عليه ضامن طبق قاعده فوق تابع مهلت طرح دعوا عليه مضمون عنه است

  :مهلت اقامه دعوا عليه قبول كننده برات ) و 

 5اخواست عدم تأديه يا  سال از تاريخ ثبت و5ت . ق318 اگر قبول كننده برات گير باشد طبق ماده 

  .سال از تاريخ انقضاي مهلت قانوني ثبت واخواست عدم تأديه است

در ارتباط با مهلت اقامه دعوا عليه شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است در دكترين حقوقي  -

 .اختالف نظر وجود دارد به عقيده برخي نويسندگان مهلت اقامه دعوا عليه شخص ثالث قبول كننده

 سال است به عقيده برخي ديگر مهلت اقامه دعوا عليه شخص 5انند برات گيري كه قبول كرده است م

  .ثالث است كه ممكن است صادر كننده يا ظهرنويس برات باشد

  حقوق شركت هاي تجارتي 
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  كليات 

  : انواع شركت ها و قوانين حاكم بر آنها – 1

  : د است كه عبارتند از  مور7ت تعداد شركتهاي تجارتي . ق20 مطابق ماده 

  سهامي -1

   با مسئوليت محدود –2

   تضامني –3

   نسبي –4

   مختلط سهامي–5

   مختلط غير سهامي–6

  . شركت تعاوني-7

  . مورد بزنيم8 شركت ها در آزمون تعداد

 مورد بيان شده است نظر به اينكه با 7ت تعداد شركت هاي تجارتي . ق20با وجود اينكه در ماده 

 شركت هاي سهامي به دو گونه سهامي 1347ت در سال .حه قانوني اصالح قسمتي از قتصويب الي

تعداد شركت هاي تجارتي در حقوق عام و خاص تقسيم شده اند بنابر ديدگاه غالب در حال حاضر 

  . نوع است8ايران 

از بين شركت هاي تجارتي فوق شركت هاي سهامي عام و خاص درحال حاضر تابع اليحه قانوني 

 ق مقرر 93 تا 21ت مقررات حاكم بر شركت هاي سهامي در موارد .ت است در ق.صالح قسمتي از قا

ت را نسبت . مقررات حاكم در شركت هاي سهامي در ق2990شده بود اليحه قانوني به موجب ماده 
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 93 تا 21كت ها در مواردي كه ق ارجاع داده است الزم االجرا مي داند در نتيجه مواد ربه ساير ش

  .ت از حيث تعادلي منسوخ نيستند فقط نسبت به شركت هاي سهامي غير قابل اعمالند.ق

 و ق بخش تعاوني اقتصاد 1350شركت هاي تعاوني عمدتاً تابع دو قانون شركت هاي تعاوني موصوب 

ساير شركت هاي تجارتي همچنان تحت شمول مقررات .  هستند1370جمهوري اسالمي ايران مصوب

  .دت قرار دارن.ق

  :تقسيم بندي شركت هاي تجارتي به گروه هاي كلي تر 

  : انواع شركت هاي تجارتي براساس معيارهاي مختلف به گروه هاي كلي تري قابل تقسيم بندي اند 

  . براساس تابعيت شركت هاي تجاري به داخلي و خارجي تقسيم مي شوند)الف

ت، شركت هاي تجارتي به سه گروه  در قبال بدهي هاي شركميزان مسئوليت شركاء براساس )ب

  . تقسيم مي شوندمختلط و اشخاص سرمايه

 تقسيم مي شكالً تجارتي و موضوعاً تجارتي گروه 2 شركت هاي تجارتي به موضوع فعاليتبراساس ) ج

  .شوند

  . دولت شركت هاي تجارتي به دولتي و خصوصي تقسيم مي گرددميزان سرمايه گذاريبر پايه ) د

 براساس تابعيت شركت ها به دو گروه داخلي و خارجي معيار تعيين تابعيت شركت ها در -تبصره 

 معيار رايج و متداول براي تابعيت اشخاص حقوقي از 4نظام هاي حقوقي متفاوت است به طور كلي 

  : جمله شركت هاي تجارتي ارائه شده كه عبارتند از 

  . معيار محل فعاليت-4 معيار تابعيت شركاء -3مايه  معيار محل تعيين سر-2معيار اقامتگاه  -1

قانون ت ايران به عنوان معيار اصلي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي از جمله شركت هاي تجارتي معيار 

اقامتگاه را مورد پذيرش قرار داده است بنابراين در حقوق ايران شركت هايي ايراني محسوب مي شوند 
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ار دارد معيار تعيين اقامتگاه نيز در اشخاص حقوقي از جمله شركت هاي كه اقامتگاه آنها در ايران قر

تجارتي محل اداره شركت است بنابراين شركتي ايراني محسوب مي شود اصوالً كه محل اداره آن در 

  .ايران باشد

 با وجود اينكه اصوالً تابعيت شركت هاي تجارتي در حقوق ايران براساس معيار اقامتگاه :تبصره 

گذار با عدول از معيار فوق تابعيت شركت را مبتني بر تابعيت شركاء .ن مي شود در مواردي قتعيي

كرده است مطابق قانون پولي و بانكي كشور و ق تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري شركت هاي 

ن سهام آنها متعلق به خارجيان باشد از نظر اين دو قانو% 40سهامي عام بانك و بيمه كه بيش از 

 44 ق اجراي سياست هاي كلي اصل 5 ماده 5 همچنين مطابق تبصره .خارجي محسوب مي شوند

 درصد سهام آنها متعلق به ايرانيان باشد ايراني محسوب مي 51اشخاص حقوقي خارجي كه حداقل 

  .شود

در خصوص امكان تغيير تابعيت اشخاص حقوقي از جمله شركت هاي تجارتي مقررات حاكم بر -

حكم واحد و روشني مقرر نكرده اند با وجود اين ديدگاه غالب در دكترين حقوقي به شرح شركت ها 

  :زير است 

مختلط سهامي و غير سهامي با ،  تغيير تابعيت شركت هاي با مسئوليت محدود تضامني نسبي-1

  .اتفاق راي شركاء امكان پذير است

ي ممكن نيست حتي با موافقت همه سهامي خاص و تعاون،  تغيير تابعيت شركت هاي سهامي عام-2

  شركاء

        24                        جلسه   

  : شركت هاي سرمايه اشخاص و مختلط 
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در تقسيم بندي شركت هاي تجارتي به سرمايه اشخاص و مختلط مبناي تقسيم بندي ميزان 

ي شخصيت ت كليه شركت هاي تجارت.مسئوليت شركاي شركت در قبال بديهاي آن است مطابق ق

حقوقي مستقل از شركاء دارند در نتيجه شركت مي تواند مانند شخص حقيقي صاحب حق و تكليف 

مانند حقوق و تكاليف . دارد) انسان(شود مگر حقوق و تعهداتي كه طبيعتاً اختصاص به شخص حقيقي 

  .ناشي از رابطه زوجيت يا بنوت يا ابوت

 شركت هاي ،شخص در قبال بديهاي شركت ندارند به شركتهايي كه شركاي شركت مسئوليت :نكته 

 چنانچه شركاي شركت پس از انحالل و تصفيه شركت ضامن پرداخت مانده .سرمايه اطالق مي شود

  .مطالبات بستانكاران باشد شركت در گروه شركت هاي اشخاص قرار مي گيرد

وليت شخصي در برابر  برخي از آنها مسئ. بر دو دسته تقسيم مي شوندءدر شركت هاي مختلط شركا

بديهاي شركت ندارند و برخي ديگر ضامن پرداخت مانده بديهاي شركت بعد از انحالل و تصفيه آن 

  .هستند

دود و تعاوني ح در بين انواع شركت هاي تجارتي شركت هاي سهامي عام خاص با مسئوليت م:نكته 

ز شركت هاي اشخاص هستند و در گروه شركت هاي سرمايه قرار دارند شركت هاي تضامني و نسبي ا

  .شركت هاي مختلط سهامي و مختلط غير سهامي در گروه شركت هاي مختلط قرار دارند

 ميزان . از شركت هاي اشخاص هستند2 با وجود اينكه شركت تضامني و نسبي هر –تبصره 

آن مسئوليت شركا در اين شركت ها براي پرداخت مانده بديهاي شركت بعد از انحالل و تصفيه 

يكسان نيست در شركت تضامني مسئوليت شركا براي پرداخت مانده بديهاي شركت در برابر بستانكار 

تضامني و نامحدود است ولي در شركت نسبي مسئوليت آنها محدود و نسبي است به اين معني كه در 

 را از هر شركت تضامني بعد از انحالل و تصفيه شركت بستانكار شركت مي تواند تمام مانده طلب خود
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كدام از شركاء منفرداً يا از همه آنها مجتمعاً مطالبه و وصول كند در حالي كه در شركت نسبي فقط به 

نسبتي كه بين آورده در شركت و سرمايه اسمي شركت وجود دارد بابت مانده طلب خود به هر يك از 

شركاء در برابر شركاء حق رجوع خواهد داشت در نتيجه شركت نسبي از حيث ميزان مسئوليت 

 در شركت هاي سرمايه مسئوليت ،بديهاي شركت بين شركت هاي سرمايه و شركت تضامني قرارداد

 در قبال بديهاي شركت محدود است به ميزان سرمايه يا آورده آنها در حالي كه در شركت ءشركا

  .نسبي محدود است به نسبت سرمايه هر شركت يا سرمايه اسمي شركت

به مراتب فوق اگر در شركت نسبي متشكل از سه شريك باشد و سرمايه اسمي آن  با توجه :مثال 

 هزار تومان كه هر يك شركاء به نحوه مساوي يك سوم آن را تأمين كرده اند چنانچه بعد از 100

 از طلب بستانكار از شركت به دليل آنكه بيش از سرمايه شركت مي  بخشيانحالل و تصفيه شركت

 از مانده طلب 3/1 آن قابل وصول نباشد هركدام از شركاء شركت مسئول پرداخت باشد از محل اموال

  .بستانكار هستند

  : شركت هاي موضوعاً تجارتي و شكالً تجارتي – 3

 شركت هاي تجارتي باتوجه به موضوع فعاليت آنها به شركت هاي موضوعاً تجارتي و شكالً تجارتي 

نهايي هستند كه موضوع فعاليتشان بايد حتماً از اعمال تقسيم مي شود شركت هاي موضوعاً تجاري آ

ت در مقابل شركت هاي شكالً تجارتي به شركت هاي . ق2تجاري ذاتي باشد به شرح مقرر در ماده 

گفته مي شود كه موضوع فعاليت آنها ممكن است از اعمال تجاري ذاتي يا از اعمال غير تجارتي 

  .انتخاب شود
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ركت هاي با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط سهامي و مختلط غير  در حقوق ايران ش:تبصره 

سهامي موضوعاً تجارتي در مقابل شركت هاي سهامي عام سهامي خاص و تعاوني از شكل حيث 

  .تجارتي هستند

  : تقسيم بندي شركت ها به دولتي و خصوصي – 4

سرمايه آن متعلق به % 50مطابق ق مديريت خدمات دولتي شركت دولتي شركتي است كه بيش از 

دولت باشد اعم از اينكه شركت با وضع قانون خاص توسط مجلس تأسيس كرد يا بدون وضع قانوني 

سرمايه آن به دولت % 50يا كمتر از % 50در مقابل شركت خصوصي به شركتي اطالق مي شود كه 

  .تعلق دارد

ارد  كه  مهم ترين تقسيم شركت هاي تجارتي به خصوصي و دولتي آثار حقوقي متعددي د

  :آنها به شرح زير است 

ا كاركنان دولت نمي تواند عضو هيئت مديره يا مدير عامل شركت تجاري . ق141 مطابق اصل – 1

 يا تصدي سمت مدير عاملي شركت هاي دولتي  مديرهخصوصي باشند در حالي كه عضويت در هيئت

  .دولت مجاز است براي كاركنان
اري مناقصات خريد هرگونه كاال و خدمات توسط شركت هاي دولتي بايد با  ق برگز1 مطابق ماده – 2

رعايت شرايط اين قانون از طريق برگزاري مناقصه باشد در حالي كه شركت هاي خصوصي تحت 

شمول قانون برگزاري مناقصات نيستند و خريد هرگونه كاال يا خدمات توسط آنها با رعايت آئين نامه 

  . گيردمعامالت شركت صورت مي
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 ق برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح از شمول اين قانون مستثني و 1 براساس تبصره ماده -تبصره 

تابع مقررات خاص خود هستند در نتيجه شركت هاي دولتي وابسته به نيروهاي مسلح خريد كاال يا 

  .دخدمت مورد نياز را بايد با رعايت مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح انجام دهن

 اليجه قانوني در صورتي كه شركت دولتي از نوع سهامي باشد تابع مقررات 300 مطابق ماده – 3

اساسنامه خود يا قانون خاصي است كه براي تأسيس آن تصويب شده است در موارد سكوت اساسنامه 

الي شركت هاي دولتي يا قانون خاص فوق مقررات اليحه قانوني توسط شركت الزم الرعايه است در ح

كه شركت هاي سهامي خصوصي اصوالً تابع مقررات اليحه قانوني هستند اساسنامه آنها نمي تواند 

حاوي حكمي برخالف مقررات امري اليحه قانوني باشد در حالي كه نسبت به شركت هاي دولتي عليه 

الف مقررات اليحه قانوني ماهيت تكميلي دارد از اساسنامه شركت مي تواند متضمن احكامي برخ

  .مقررات مصوبه فوق باشد

 كليه شركت هاي تجارتي به جز شركت تعاوني ممكن است بر اساس ميزان سرمايه گذاري -تبصره 

دولت خصوصي يا دولتي باشد مطابق قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران نهادهاي 

كت تعاوني عنوان شركت دولتي از عضويت در شركت هاي تعاوني ممنوع اند در نتيجه هيچ گاه شر

  .دولتي پيدا نمي كند

ا اساسنامه شركت ها و موسسات دولتي بايد توسط مجلس تصويب گردد . ق85 مطابق اصل -تبصره 

مجلس مطابق اين اصل مي تواند تصويب اساسنامه اين شركت ها را به طور دائمي به كميسيون 

به هيئت دولت يا كميسيون داخلي داخلي مجلس يا هيئت دولت تفيض نمايد در اين صورت مصو

  .جانشين اراده مجلس مي شود اساسنامه مصوب آنها اعتبار دائمي خواهد داشت
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  :تشكيل شركت هاي تجارتي 

كليه شركت هاي تجارتي در زمان تشكيل ماهيت قراردادي دارند ولي پس از آن به سازمان حقوقي 

 تجاري در زمان تشكيل رعايت شرايط تبديل مي شوند باتوجه به ماهيت قراردادي شركت هاي

عمومي صحت معامالت در قرارداد تشكيل شركت هاي تجارتي الزامي است در نتيجه قرارداد تشكيل 

م است طرفين آن بايد قصد رضا و اهليت داشته جهت قرارداد . ق190شركت تجاري هم تابع ماده 

  .بايد مشروع و موضوع معامله بايد معين باشد

ارداد شركت تجارتي موضوع قرارداد آورده شركاء به شركت است و جهت آن موضوع  در قر-تبصره

كت مي باشد باتوجه به اينكه موضوع فعاليت شركت تجارتي بايد در اساس نامه يا شركت رفعاليت ش

نامه آن قيد گردد جهت معامله در قرارداد شركت تجاري همواره بايد مشروع باشد از اين رو يكي از 

ي موضوع فعاليت در شركت هاي تجارتي مشروع بودن آن است خواه شركت شكالً تجاري ويژگي ها

  خواه موضوعاً

 باتوجه به اينكه آورده شركاء به شركت تجارتي موضوع قرارداد را تشكيل مي دهد مانند -تبصره 

عت عقاليي م باشد منفيلسساير قراردادها آورده شركاء بايد معلوم معين ماليت داشته باشد مقدور الت

  .داشته باشد

 نامه و صلح  هبهث شركت نامه. قرارداد شركت تجارتي جزء عقود تشريفاتي است مطابق ق-تبصره 

نامه بايد به صورت سند رسمي تنظيم شود شركت نامه در اين قانون ائم است از شركت نامه قرارداد 

جود براي ثبت شركت نامه شركت تجاري و شركت نامه قرارداد مشاركت مدني بر اساس مقررات مو

شركت هاي تجارتي دفتر ثبت شركت ها كه در مركز شركت ها نگهداري مي شود قائم مقام دفترخانه 
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اسناد رسمي شده است در نتيجه ثبت شركت نامه شركت تجاري در دفتر ثبت شركت ها به مصابح 

  .ثبت آن نزد سران دفاتر اسناد رسمي است

اردادها براي تشكيل شركت هاي تجارتي رعايت برخي شرايط افزون بر شرايط عمومي صحت قر

  :اختصاصي نيز الزم است كه به تفكيك در خصوص هر يك از آنها به شرح زير بيان مي شود 

  :تشكيل شركت سهامي 

 شركت سهامي شركتي است كه سرمايه اسمي آن به قطعات 1347 طبق ماده اليحه قانوني  :1نكته 

م مي شود و مسئوليت شركاء در قبال بديهاي شركت محدود است به مبلغ قسيتمساوي به نام سهم 

  ).ارزش اسمي يا بهاي اسمي سهام آنها(اسمي 

 اليحه قانوني در شركت سهامي حتماً سرمايه اسمي بايد به قطعاتي با 1 باتوجه به ماده -تبصره

 هزار 10هام حداكثر ارزش مساوي به نام سهم تقسيم شود در شركت هاي سهامي عام ارزش اسمي س

ريال است ولي حداقلي براي آن در اليحه قانوني مقرر نشده است در حالي كه در شركت سهامي 

خاص حداكثري براي مبلغ اسمي سهام مشخص نشده است و تعيين اين مبلغ به طور مطلق تابع اراده 

غ اسمي سهم ين و سهام داران شركت است اما در شركت هاي سهامي خاص نيز براي مبلي سمو

  .حداقل تعيين نشده است

  :  قالب مورد استفاده است 3 مفهوم سرمايه در شركت هاي تجاري در -تبصره 

   سرمايه ذاتي– 3 سرمايه واقعي                    – 2 سرمايه اسمي        – 1

ها به ثبت منظور از سرمايه اسمي مبلغي است كه در اساسنامه شركت اعالم شده و در دفتر ثبت شركت

بلغ مرسيده است مقصود از سرمايه واقعي ارزش واقعي اموال شركت است و منظور از سرمايه ذاتي 

  . ارزش اموال شركت بعد از كسر بدهي هاي آن مي باشد
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باتوجه به مراتب فوق براي سنجش ميزان توانايي مالي شركت ارزش ذاتي سرمايه آن يا سرمايه ذاتي 

معموالً در شركت هاي تجارتي سرمايه . مي در اين خصوص راهگشا نيستاهميت دارد و سرمايه اس

واقعي شركت بيش از سرمايه اسمي آن است ولي ممكن است به دليل ضررهاي وارد شده سرمايه 

 اليحه قانوني براي شركت 141واقعي شركت كمتر از سرمايه اسمي گردد مانند وضعيتي كه در ماده 

  .هاي سهامي مقرر شده است

 اليحه قانوني شركت هاي سهامي به دو نوع سهامي عام و سهامي خاص 4 به موجب ماده :ته نك

تقسيم شده اند با وجود تفاوت هاي عديده اي كه بين اين دو شركت وجود دارد مهمترين وجه تمايز 

  .آنها در نحوه تأمين سرمايه اسمي شركت در زمان تشكيل آن است

  

  

  

  2/7/90                        25     جلسه 

 مهمترين تفاوت شركت سهامي عام و خاص چنانكه بيان شد نحوه تأمين سرمايه اسمي شركت – 1

در زمان تشكيل آن است مطابق اليحه قانوني سرمايه اسمي شركت سهامي خاص در زمان تأسيس 

 شركت كالً توسط مؤسسين تعهد و تأمين مي شود در حالي كه بخشي از سرمايه اسمي شركت

سهامي عام بايد لزوماً توسط عموم تأمين گردد و و مؤسسين نمي تواند همه سرمايه اسمي اين شركت 

  .را خودشان تأمين كنند

 ١٧٤



دكتر قرباني: جزوه تجارت استاد   

 
عنوان شركت سهامي عام به اين شركت ها به جهت مشاركت عموم در تأمين برخي از سرمايه اسمي 

  .شركت اعطاء شده است

 آن به جاي شركت سهامي عام از عنوان شركت 107ماده در برخي از مواد اليحه قانوني از جمله در 

  .سهامي عمومي استفاده شده است

 در اليحه قانوني حداقلي براي ميزان مشاركت عموم در تأمين سرمايه شركت هاي سهامي :تبصره 

سرمايه اسمي شركت است در نتيجه عموم نمي % 80عام مقرر نشده است ولي حداكثر مشاركت آنها 

از سرمايه % 20سرمايه اسمي شركت را تأمين كند زيرا مطابق اليحه قانوني حداقل % 80ز توان بيش ا

  .اسمي شركت بايد توسط مؤسسين آن تعهد و تأمين گردد

 ماده قانوني مشاركت كنندگان در تأمين بخشي از سرمايه اسمي شركت 4 به موجب اليحه :تبصره 

بر اشخاص حقيقي جامعه قابل اطالق است اين عنوان سهامي عام بايد مردم باشند عنوان مردم تنها 

شركت هاي تجارتي را شامل نمي شود با وجود اين در رويه اداره ثبت شركت ها و رويه قضايي عبارت 

مردم در اين ماده به عموم تعبير شده است بنابراين افزون بر اشخاص حقيقي اشخاص حقوقي هم مي 

  .ت سهامي عام در شرف تأسيس مشاركت كنندتوانند در تأمين برخي از سرمايه شرك

 شخص است در حالي كه 3 اليحه قانوني حداقل سهام داران شركت سهامي خاص 3 مطابق ماده – 2

 شخص باشد در هيچ كدام از شركت هاي فوق 5عده سهام داران شركت سهامي عام نبايد كمتر از 

  .حداكثري براي تعداد صاحبان سهام پيش بيني نشده است

 عضو باشد در حالي كه در 3 تعداد اعضاي هيئت مديره شركت سهامي خاص نبايد كمتر از – 3

  . عضو باشد5سهامي عام تعداد مديران بايد حداقل 
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 در شركت سهامي عام يكي از مجامع عمومي كه تشكيل آن الزامي است مجمع عمومس مؤسس – 4

فراهم نمي شود در حالي كه در است بدون تشكيل اين مجمع امكان تشكيل شركت سهامي عام 

شركت سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست وظايف اين مجمع را در شركت 

  .سهامي خاص مؤسسين انجام مي دهند

 در شركت سهامي خاص تأمين مبلغ اسمي بخشي از سهامي كه براي افزايش سرمايه شركت – 5

حالي كه در شركت سهامي عام كليه مبالغ اسمي سهام صادر شده اند با آورده غير نقد مجاز است در 

  .جديد بايد با آورده نقدي تأمين شود

 شركت سهامي عام مي تواند با رعايت الزامات مقرر در بورس اوراق بهادار وارد شود يا سهام خود – 6

به را براي پذيره نويسي از طريق بانك ها عرضه كند در حالي كه شركت سهامي خاص امكان ورود 

بورس اوراق بهادار را ندارد همچنين از عرضه سهام خود از طريق بانك ها يا انجام هر گونه اقدام 

تبليغاتي يا نشر آگهي براي سهام خود ممنوع است مگر اينكه با رعايت مقررات به شركت سهامي عام 

  . اليحه قانوني21تبديل شود ماده 

 هزار 10كت سهامي عام حداكثر تعيين شده است كه  در اليحه قانوني براي مبلغ اسمي سهام شر– 7

ريال مي باشد در حالي كه حداكثري براي مبلغ اسمي سهام شركت سهامي خاص در اليحه قانوني 

  .پيش بيني نشده است

 ميليون ريال در حالي 5 اليحه قانوني حداقل مبلغ اسمي سرمايه شركت سهامي عام 5 طبق ماده – 8

  . ميليون ريال مي باشد1اين مبلغ كه در شركت سهامي خاص 

 به منظور توسعه بازار اوليه سرمايه در ايران با تصويب بازار اوراق :تشكيل شركت سهامي عام 

 تحوالت در نظام حقوقي تشكيل شركت سهامي عام ايجاد شد در نتيجه در حال 1384بهادار در سال 
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 و قانون بازار اوراق بهادار است مطابق 1347حاضر روند تشكيل شركت سهامي عام تابع اليحه قانوني 

  :  قانوني فوق روند تشكيل سهامي عام به ترتيب زير است 2

  تعهد و تأمين بخشي از سرمايه اسمي شركت توسط مؤسسين) الف 

.  اليحه قانوني در كليه مواد مؤسسين شركت سهامي عام را به صورت جمع مورد استفاده قرار داد– 1

د نمي تواند به عنوان مؤسس شركت سهامي عام مبادرت به تشكيل اين شركت در نتيجه شخص واح

مؤسسين شركت سهامي عام ممكن است همه اشخاص حقيقي يا حقوقي يا تركيبي از اشخاص . كند

 شخص بايد به عنوان مؤسس شركت سهامي 2با توجه به مراتب فوق حداقل . حقيقي يا حقوقي باشد

در شركت سهامي خاص .  حداكثري براي تعداد مؤسسين مقرر نكردهعام اقدام كند اليحه قانوني

 شخص است زيرا در اين شركت فقط مؤسسين هستند كه بعد از تشكيل شركت 3حداقل مؤسسين 

 شخص باشد مؤسسين نبايد كمتر از 3سهام دار آن مي شوند و چون تعداد سهام داران نبايد كمتر از 

  . شخص باشند3

سرمايه اسمي را شخصاً تعهد نمايند و حداقل % 20سهامي عام بايد حداقل  مؤسسين شركت :نكته 

  .مبلغ تعهد شده را به حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد بانك واريز نمايند% 35

چنانچه بيان شد در اليحه قانوني حداكثري براي ميزان مشاركت مؤسسين در تأمين سرمايه شركت 

 در نتيجه مؤسسين مي توانند تنها تا بخش بسيار كمي از سرمايه سهامي عام پيش بيني نشده است

  درصد % 1اسمي را از طريق مراجعه به عموم تأمين كنند به عنوان مثال در حد 

مبلغ تعهد آنها است بايد حتماً به % 35 آورده نقدي مؤسسين شركت سهامي عام كه حداقل :نكته 

توديع گردد واال شركت قابل تشكيل نيست مانده حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد بانك 

ميزان مشاركت موسسين در تأمين سرمايه شركت ممكن است از طريق آورده غير نقدي تأمين گردد 
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از تعهد خود براي تأمين سرمايه اسمي شركت % 65در نتيجه مؤسسين شركت سهامي عام حداكثر 

جام دهند در صورتي كه مؤسسين آورده غير نقد نيز سهامي عام را مي توانند از طريق آورده غير نقد ان

. ارائه ندهند مانده تعهد خود را بايد به ترتيب مقرر در اساسنامه بعد از تشكيل شركت تأديه كنند

براي تأمين ) ماده مبلغ تعهد خود(حداكثر مهلت مؤسسين براي پرداخت مانده مبلغ اسمي سهام خود 

  .ل شركت است سال از تاريخ تشكي5سرمايه شركت 

چنانكه مؤسسين بخواند با آورده غير نقد در تأمين سرمايه شركت سهامي عام مشاركت كنند بايد 

عين يا مدرك مالكيت آورده غير نقد را نزد همان بانكي كه حساب باز كرده اند به امانت گذارند و 

 از مؤسسين شركت بانك در خصوص موضوع به آنها گواهي بدهد و بانك در قبال ارائه اين خدمات

  .سهامي عام كارمزد دريافت مي كند و اين كارمزد جزء هزينه هاي تشكيل شركت است

 آورده غير نقد مؤسسين عالوه بر توديع نزد بانك بايد تقويح شود براي تقويح آورده غير نقد :نكته 

ورده غير مؤسسين بايد كارشناس رسمي انتخاب كنند انتخاب كارشناس رسمي براي قيمت گذاري آ

فقط در . نقد مؤسسين در صالحيت بانك مرجع ثبت شركت ها سازمان بورس يا دادگاه نيست

  .صالحيت خود مؤسسين است

مؤسسين كارشناس رسمي را بايد با اتفاق آرا و انتخاب و انتخاب تنها يك كارشناس براي قيمت 

وتي باشد مانند ساختمان ماشين گذاري كافي است ولو آنكه آورده هاي غير نقد متشكل از انواع متفا

  .آالت و غيره

 بعد از ارزيابي آورده غير نقد توسط كارشناسي رسمي گزارش كارشناس بايد به مجمع :تبصره 

عمومي مؤسس ارائه و مجمع عمومي مؤسس است كه نهايتاً تكليف آورده غير نقد مؤسسين را تعيين 

كارشناسي قبول كند آورده غير نقد مورد نظر مي كند اگر اين مجمع آورده غير نقد را به قيمت 
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بخشي از سرمايه شركت مي شود و اگر آن را رد نمايد مؤسسي كه آورده غير نقد او مردود شده است 

بايد به جاي آن سرمايه نقدي ارائه دهد در غير اينصورت تعهد او نسبت به سهام خود باطل مي شود و 

ت مبالغ نقدي الزم سهام او را خريداري نمايند در نتيجه با ساير پذيره نويسان مي توانند با پرداخ

توجه به مراتب فوق در شركت سهامي عام ارزيابي آورده غير نقد در صالحيت كارشناس رسمي 

  .دادگستري و تصويب آن از اختيارات مجمع عمومي مؤسس است

ق بهادار مؤسسين بايد با  با توجه به ق بازار اورا: اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار – 2

مراجعه به سازمان بورس حسب مورد مجوز عرضه عمومي يا گواهي نامه معافيت عرضه از ثبت دريافت 

كنند اگر منظور مؤسسين عرضه عمومي سهام شركت سهامي عام در شرف تأسيس باشد كه اصطالحاً 

IPقصور مؤسسين عرضه  گفته مي شود بايد از سازمان مجوز عرضه عمومي بگيرند ولي اگر م

خصوصي باشد بايد با ارائه اطالعات عرضه به سازمان از سازمان گواهي معافيت عرضه از ثبت دريافت 

عرضه خصوصي در قانون بازار اوراق بهادار تعريف نشده با وجود اين مقصود از آن در حقوق بازار . كند

رمايه گذاران نهادي منظور از سرمايه سرمايه عبارت است از فروش اوراق بهادار به طور مستقيم به س

گذاران نهادي اشخاصي هستند كه به طور حرفه اي در بازار سرمايه سرمايه گذاري مي كنند مانند 

  ... شركت هاي سرمايه گذاري صندوق هاي بازنشستگي و – شركت هاي بيمه –بانك ها 

شركت مدنظر مؤسسين ثبت  باتوجه به مراتب فوق صرفاً در فرضي كه عرضه عمومي سهام :نكته 

سهام شركت در شرف تأسيس نزد سازمان بورس الزامي مي باشد در عرضه خصوصي ثبت سهام الزم 

  .نيست فقط بايد گواهي نامه معافيت عرضه از ثبت دريافت شود

  :اخذ مجوز انتشار اعالمه پذيره نويسي از مرجع ثبت شركت ها 
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عرضه عمومي از آن مؤسسين بايد اسنادي را به مرجع پس از مراجعه به سازمان بورس و اخذ مجوز 

ثبت شركت ها تحويل دهند و از اين مرجع مجوز انتشار اعالمه پذيره نويسي دريافت كنند بعد از اخذ 

مجوز موسسين مي تواند اعالمه پذيره نويسي را در جرايد منتشر كنند و از عموم براي سرمايه گذاري 

  .رنددر سهام شركت دعوت به عمل آو

موسسين براي دريافت مجوز انتشار اعالمه پذيره نويسي بايد اسناد زير را به مرجع ثبت شركت ها 

  : تسليم كنند 

 مجوز عرضه عمومي                 -1

گواهي نامه بانكي مبني بر توديع آورده نقد و تسليم عين يا مدرك مالكيت آورده هاي غير نقد به  -2

 بانك

 ركت طرح اساسنامه ش -3

 اظهار نامه ثبت شركت  -4

 طرح اعالمه پذيره نويسي -5

اداره ثبت شركت ها بعد از احراز انطباق اسناد با قانون جواز با نام مجوز انتشار اعالمه پذيره نويسي 

  .صادر مي كند و به موجب اين جواز مؤسسين اعالمه پذيره نويسي را در روزنامه منتشر مي كنند

مي پذيره نويسي مدت آن است مدت آن در چارچوب اليحه قانوني توسط يكي از مندرجات الزا

مؤسسين تعيين مي شود ولي طبق ق بازار در عرضه عمومي مدت پذيره نويسي و مبدأ آن را سازمان 

بورس و اوراق بهادار مشخص مي كند مدتي كه سازمان به اين منظور مي تواند مشخص كند حداكثر 

  .  ماه است1
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ضه عمومي سهام عرضه شده در مدت مشخص شده توسط سازمان به طور كامل چنانچه در عر

تمديد مدت عرضه در . فروخته نشود موسسين با مجوز سازمان بورس مي توانند مدت را تمديد نمايند

   ماه مجاز است1عرضه عمومي تنها يك بار حداكثر به مدت 

اي پذيره نويسي مشخص شده است با بعد از انتشار اعالمه پذيره نويسي عمومي در مهلتي كه بر

مراجعه به بانك كارگذار فروش سهام شركت ورقه اي با عنوان ورقه تعهد سهام امضاء و با پرداخت 

  .وجوه الزم سهام شركت را پذيره نويسي مي كند

مطابق اليحه قانوني عرضه اوليه سهام شركت سهامي عام بايد با مداخله واسطه اي با عنوان كارگذار 

ش سهام صورت گيرد اين كارگذار در اليحه قانوني بانك است ولي در بازارهاي سهامي توسعه فرو

  .يافته اين فعليت را شركت هاي تأمين سرمايه انجام مي دهند

عموم با مراجعه به كارگذار فروش سهام و امضاي سند پذيره نويسي در اليحه قانوني ورقه

  .هام شركت مي شودناميده شده است پذيره نويسي س

 تعهد سهم 

پذيره نويسي سهام از حيث ماهيت حقوقي قرارداد است اين قرارداد جزء عقود تشريفاتي است زيرا 

 براي 13بايد به صورت كتبي و با امضاي ورقه تعهد سهم منعقد گردد در اليحه قانوني به موجب ماده 

د سهم فاقد مندرجات باشد ورقه تعهد سهم مندرجات الزامي پيش بيني شده است چنانچه ورقه تعه

  .بنابر ديدگاه غالب باطل است

 ورقه تعهد سهم بايد در دو نسخه تنظيم و امضاء گردد ، يك نسخه نزد بانك مي ماند و :تبصره 

نسخه ديگر با مهر و امضاي بانك و قيد رسيد وجه پذيره نويسي تحويل مي شود ورقه تعهد سهم با 

 شركت صرفاً بعد از ثبت شدن مي تواند صادر كند خواه ورقه سهم ورقه سهم تفاوت دارد ورقه سهم را
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با نام يا بي نام باشد در حالي كه ورقه تعهد سهم پيش از ثبت شركت و در مرحله پذيره نويسي به 

  .پذيره نويسان تحويل مي شود

هام بايد در اليحه قانوني به طور صريح حداقلي براي مبلغي كه هر پذيره نويس بابت پذيره نويسي س

پرداخت كند پيش بيني نشده است ولي در هر حال اوالً مطابق اليحه قانوني هر پذيره نويس بايد 

مبلغي بابت خريد سهم پرداخت كند و نمي تواند همه مبلغ اسمي را تعهد كند ثانياً پذيره نويس ملزم 

بلغ اسمي سهام توسط نيست تمام مبلغ اسمي را در موقع پذيره نويسي پرداخت كند ثالثاً تأمين م

  .پذيره نويس با آورده غير نقد امكان پذير نيست و پذيره نويسي حتماً بايد آورده نقد باشد

مطابق اليحه قانوني مؤسسين مي تواند بابت پرداخت بخشي ار مبلغ سهام پذيره نويسان مهلت دهند 

هم را براي پذيره همچنين مؤسس مي تواند در اعالمه پذيره نويسي پرداخت كل مبلغ اسمي س

  .نويسان الزامي كنند

چنانچه مؤسسين بخواهند بابت پرداخت بخشي از مبلغ اسمي سهم به پذيره نويسان مهلت دهند بايد 

 اليحه قانوني مؤسسين بايد 16 اليحه قانوني باشد مطابق ماده 16اعطاي مهلت با لحاظ حكم ماده 

 در خصوص نتايج پذيره نويسي تنظيم كنند و در  ماه از پايان پذيره نويسي گزارشي1حداكثر ظرف 

سرمايه اسمي نقداً % 35آن گزارش احراز نمايند كه تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد شده و حداقل 

تأمين شده است بنابراين مؤسسين بايد حداقل مبلغي كه پذيره نويسان به هنگام پذيره نويسي 

ز پايان پذيره نويسي مجموع آورده نقد مؤسسين و پرداخت مي كنند طوري تعيين نمايند كه بعد ا

  .سرمايه اسمي بالغ شود% 35وجوه پرداخت شده توسط پذيره نويسان بر 

  )5/7/90( جلسه ي بيست و ششم             

  تشكيل مجمع عمومي مؤسس
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 بعد از پايان مدت پذيره نويسي و در صورتي كه اين مدت تمديد شده باشد پس از – مطلب اول

ان مدت تمديد شده گام بعدي در فرآيند تشكيل شركت هاي سهامي عام ، تشكيل مجمع عمومي پاي

  .مؤسس است

 ماه از پايان مهلت 1 اليحه قانوني ،حداكثر بعد از 16 مؤسسين شركت ملزمند طبق م – مطلب دوم

مايه اسمي پذيره نويسي در خصوص نتايج پذيره نويسي گزارش تهيه نمايند و احراز كنند كه تمام سر

  . درصد از سرمايه اسمي با آورده ي نقدي تأمين نمايند35شركت به طور صحيح تعهد شده و حداقل 

مقام صالحيتدار براي دعوت مجمع عمومي مؤسس صرفاً مؤسسين شركت هستند ، *  مهم –تبصره 

ي تشكيل در نتيجه مرجع ثبت شركت ها دادگاه ها يا پذيره نويسان نمي توانند اين مجمع را برا

  .جلسه دعوت كنند

 در مجمع عمومي مؤسس كليه ي مؤسسين و پذيره نويسان حق حضور دارند بنابراين – مطلب سوم

حق حضور تمام يا بخشي از پذيره نويسان در جلسه ي مجمع عمومي مؤسس قابل سلب يا تحديد 

  .نيست

  . ر منتشر شود آگهي دعوت مجمع عمومي مؤسس بايد در روزنامه ي كثيراالنتشا–تبصره 

 اين روزنامه ي كثيراالنتشار بايد در اعالميه ي پذيره نويسي سهام شركت مشخص – مطلب چهارم

  .گردد و آگهي دعوت بايد لزوماً در همان روزنامه منتشر گردد

 مؤسسين شركت سهامي عام بايد حق اطالع پذيره نويسان شركت پيش از حضور در مجمع – تبصره

 روز پيش از تشكيل جلسه ي 5رعايت حق اطالع اين است كه الاقل . يت كنندعمومي مؤسس را رعا

مجمع عمومي مؤسسين در خصوص نتايج پذيره نويسي ، گزارش كارشناس رسمي دادگستري در 
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مورد قسمت آورده هاي غير نقد در محلي كه به موجب آگهي دعوت مجمع مشخص شده است در 

  .اختيار پذيره نويسان قرار گيرد

 در مجمع عمومي مؤسس ، بابت كليه ي تصميماتي كه اتخاذ مي شود ، هر سهم تنها – ب پنجممطل

در نتيجه مجمع عمومي مؤسس . يك رأي دارد ، حتي براي انتخاب اولين اعضاي هيئت مديره

برخالف مجمع عمومي عادي ، تعداد رأي هر سهام دار براي مشاركت در انتخاب اعضاي هيئت مديره 

در حالي كه در عادي تعداد راي سهام دار در اين خصوص برابر است با . عداد سهام اوستبرابر با ت

  .    تعداد آراي ناشي از سهام او ضربدر تعداد مديراني كه قرار است انتخاب شوند

   نفر اعضاي هيئت 5                                                    براي انتخاب 

   سهم5                          5 × 5 = 25                     رأي                      

 رأي مي تواند به يك نفر داده شود ، مي تواند بين بقيه تقسيم شود ، هر جور كه سهام 25اين -

  .دادخواست الزامي ندارد

تشكيل جلسه ي مجمع عمومي مؤسس مستلزم تحقق نصاب رسميت جلسه است ، بدون حصول 

مطابق اليحه قانوني براي تشكيل اين مجمع حضور تمام .  جلسه ي مجمع قانوني نيستنصاب

  .گرچه تمام آن ها حق حضور دارند. مؤسسان و پذيره نويسان شرط نيست

 پايه ي نصاب رسميت جلسات مجمع عمومي مؤسس اصوالً سرمايه اي است يعني – مطلب ششم

خاصي از سرمايه ي شركت رسمي است ، با وجود اين در اين مجمع ، اصوالً با حضور دارندگان ميزان 

  .برخي از موارد به طور استثنايي اليحه قانوني پايه ي نصاب را به صورت عددي مقرر كرده است

 اليحه قانوني براي رسميت جلسه ي مجمع عمومي مؤسس ، در دعوت اول ، 75 طبق م – تبصره

  .نصف سرمايه ي شركت الزم است) م مؤسسينهم پذيره نويس و ه(حضور حداقل تعهد كنندگان 
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 اليحه قانوني نصاب رسميت مجمع مؤسس در دعوت اول حضور پذيره 75 گرچه در م – تبصره

 مجمع مؤسس ، 75نويسان حداقل نصف سرمايه عنوان شد است ، با توجه به اين كه تبصره ي م 

 بايد به تعهد كنندگان حداقل مؤسسين حق حضور دارند ، عبارت پذيره نويسان حداقل نصف سرمايه

  .نصف سرمايه تغيير كرد

 در صورتي كه بعد از دعوت اول اين مجمع ، نصاب قانوني حاصل نشود، طبق اليحه – مطلب هفتم

قانوني، مؤسسين مي توانند براي دو مرتبه ي ديگر مجمع عمومي مؤسس را دعوت به تشكيل جلسه 

اگر بعد از دعوت . ي سه مرتبه مطابق ق مجاز استكنند بنابراين دعوت مجمع عمومي مؤسس برا

سوم ، هم نصاب قانوني حاصل نشود ، دعوت براي بار چهارم امكان ندارد و مؤسسين بايد عدم تشكيل 

  .شركت را به مرجع ثبت شركت ها اعالم كنند

براي اين كه در دعوت هاي دوم و سوم ، زمينه ي رسميت مجمع فراهم آيد ، ق نصاب رسميت 

سات مجمع عمومي مؤسس پس از دعوت هاي دوم و سوم را در مقايسه با دعوت اول ، تقليل داده جل

به اين معنا كه پس از دعوت هاي دوم و سوم ، نصاب رسميت جلسه ي مجمع عمومي عبارت . است

  .است از حضور تعهد كنندگان الاقل ثلث سرمايه شركت

در يك مورد پايه ي نصاب مجمع ) ي بيان شدبه طور استثناي( چنان كه بيان شد – مطلب هشتم

عمومي مؤسس از سرمايه به عدد تغيير يافته است كه آن عبارت است از جلسه ي دوم مجمع عمومي 

مؤسس كه به منظور تعيين تكليف براي آورده هاي غير نقد و مزاياي خاص مطالبه شده توسط 

  .مؤسسان تشكيل مي شود

نصف پذيره نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده رسميت منوط است به حضور بيش از 

  )80مستند م (
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 در شركت هاي تعاوني برخالف شركت سهامي ، پايه ي نصاب رسميت جلسات مجامع –تبصره 

  .عمومي ، عددي است نه سرمايه

بعد از تشكيل مجمع عمومي مؤسس اين مجمع بايد در اموري كه حق تصميم گيري در مورد آن را به 

جمع محول كرده ، اتخاذ تصميم كند ، اموري كه مجمع عمومي بايد تصميم بگيرد ، به دو گروه قابل م

  : تقسيم بندي هست 

مواردي هستند كه مجمع عمومي مؤسس همه ي شركت هاي سهامي عام در شرف تأسيس بايد  ) 1

  .در خصوص آن ها تصميم بگيرند

هاي سهامي عام در شرف تأسيس ، مجمع عمومي متشكل از اموري است كه در برخي از شركت  ) 2

  .مؤسس بايد در مورد آن ها تصميم گيري كند

  تصميم گيري در مورد گزارش مؤسسين در مورد نتايج پذيره نويسي ) 1

 گزارشي كه مؤسسين در خصوص تعهد سرمايه ي شركت و پرداخت مبلغ نقدي الزم به – تبصره

 در اين مجمع مورد تصويب قرار گيرد ممكن است در مجمع مجمع عمومي مؤسس ارائه كرده اند بايد

عمومي مؤسس معلوم شود ، تعداد سهام پذيره نويسي شده بيش از سهام عرضه شده يا كم تر از آن 

اگر تعداد سهام پذيره نويسي بيش از سهام عرضه شده ي پذيره نويسي هاي بعد از فروش كامل . است

 و بي اعتبارند و بايد وجوه تأديه شده توسط اين پذيره نويسان سهام شركت صورت گرفته اند ، باطل

اگر معلوم شود سهام پذيره نويسي كم تر از سهم عرضه شده مي باشد ، . به آن ها برگردانده شود

شركت قابل تشكيل نيست و مؤسسين بايد عدم تشكيل شركت را به مرجع ثبت اعالم كنند مگر اين 

يسان حضور داشته و به اتفاق آرا ، رأي به تشكيل شركت دهنده با كه همه ي مؤسسين و پذيره نو

  .همان ميزان سرمايه ي تعهد شده را تصويب كنند
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  تصويب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصالح آن ) مهم ) (2

در نتيجه مفاد آن مبتني بر .  طرح اساسنامه ي شركت توسط مؤسسين تنظيم مي شود– تبصره

اين طرح به منظور انعكاس خواست و اراده ي پذيره نويسان بايد مجمع . اراده ي مؤسسين است

 اليحه قانوني مجمع عمومي مؤسس مي تواند به هنگام 74 م 2مطابق بند . عمومي مؤسس اعالم شود

در خصوص دامنه ي حق مجمع عمومي مؤسس . تصويب اساسنامه در صورت لزوم آن را اصالح كند

  : و ديدگاه مطرح است براي اصالح طرح اساسنامه د

 برخي معتقدند حق اصالح اين مجمع ، محدود به اصالح عبارتي طرح اساسنامه است و نمي – اول

 اليحه قانوني ، امضاي ورقه ي 15زيرا مطابق م . تواند نسبت به آن اصالحات محتوايي اعمال كند

  .مجامع عمومي استتعهد سهم به خودي خود به منزله ي قبول اساسنامه ي شركت و تصميمات 

بنا بر ديدگاه دوم ، مجمع عمومي مؤسس ، افزون بر اصالح عبارتي ، مي تواند ) ديدگاه غالب (– دوم

 اليحه قانوني از اين حيث محدوديتي 15محتواي طرح اساسنامه را نيز در صورت لزوم تغيير دهد و م 

 سهم ، به منزله ي قبول اساسنامه زيرا طبق اين م ، امضاي ورقه ي. براي اين مجمع ايجاد نمي كند

اساسنامه ي شركت سندي است كه در مجمع عمومي مؤسس تصويب . ي شركت است نه طرح آن

  .شده است

 اليحه قانوني مبناي حاكميت رأي اكثريت بر اقليت در اداره ي 15 بر اساس تحليل دوم ، م – تبصره

نويس با امضاي ورقه ي تعهد سهم اعالم امور شركت سهامي است ، در واقع به موجب اين م پذيره 

بنابراين اگر اساسنامه در مجمع . مي كند كه تابع نظر اكثريت در ارتباط با امور شركت خواهد بود

عمومي مؤسس به ترتيب برخالف خواست او مورد تصويب قرار گيرد نمي تواند به اين دليل از شركت 

  .خارج شود
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وظايف اين مجمع را اولين . مومي مؤسس تشكيل نمي شود در شركت هاي تعاوني مجمع ع– تبصره

در شركت هاي تعاوني اگر اساسنامه با اكثريت اراده تصويب گردد . مجمع عمومي عادي انجام مي دهد

، اشخاصي كه در جلسه ي اين مجمع ، با اساسنامه ي مصوب مخالفت كرده اند ، مي توانند از شركت 

  .خارج شوند

  يران ، اولين  بازرس يا بازرسان شركتانتخاب اولين مد ) 3

  ) سومين مورد از اين گروه است←گروه نخست (

  انتخاب اولين مديران ، اولين بازرس يا بازرسان شركت ) 3

 انتخاب اولين اعضاي هيئت مديره و اولين بازرس يا بازرسان شركت در صالحيت – مطلب اول

يد از مؤسسات حسابرسي عضو انجمن بازرس شركت سهامي عام با. مجمع عمومي مؤسس است

. حسابداران رسمي ايران باشد ، در نتيجه بازرس شركت سهامي عام لزوماً بايد شخص حقوقي باشد

 م واحده ي قانون استفاده از خدمات حرفه اي حسابداران ذي صالح به عنوان – 1372مصوب (

  )حسابدار رسمي

ه ي شركت سهامي عام بايد از سهامداران باشند ،  با توجه به اين كه اعضاي هيئت مدير– مطلب دوم

اولين اعضاي هيئت مديره ي شركت بايد از اين مؤسسين و پذيره نويسان انتخاب شوند و بازرس 

  .لزومي ندارد كه سهامدار باشد

 اليحه قانوني قبول سمت توسط اولين مديران و اولين بازرسان در شركت 17 مطابق م – تبصره

به صورت كتبي باشد و بعد از قبول كتبي توسط اين اشخاص شركت تشكيل شده سهامي عام بايد 

  .محسوب مي شود
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 اليحه ي قانوني را به 17 برخي نويسندگان حقوقي ، تشكيل شركت را به شرح مقرر در م – تبصره

معناي شكل گيري شخصيت حقوقي مستقل آن مي دانند، در نتيجه معتقدند پس از قبول كتبي 

ولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت ، شخصيت حقوقي شركت آنها آغاز مي شود و سمت توسط ا

 تا زماني 17بدون اين كه نيازي به ثبت باشد در قبال عده اي ديگر اعتقاد دارند كه عالوه بر حكم م 

  .كه شركت سهامي عام به ثبت نرسيده ، فاقد شخصيت حقوقي خواهد بود

*  )همين مهم است                    (.      ديدگاه دوم غالب است

  انتخاب اولين روزنامه ي كثيرالنتشار  ) 4

اصوالً ساز و كار اطالع رساني به صاحبان سهام در شركت هاس سهامي ، نشر آگهي كثيراالنتشار 

اولين روزنامه ي كثيراالنتشار را مجمع عمومي مؤسس انتخاب مي كند و روزنامه هاي بعدي را . است

  .ان هر سال مالي مجمع عمومي عاديدر پاي

  

  

  

   وظايف استثنايي–گروه دوم 

  :تصميم گيري در مورد مزاياي خاصي كه در مؤسسين براي خود در نظر گرفتند  ) 1

معموالً مؤسسين در قبال خدماتي كه براي تشكيل شركت ارائه داده اند ، مزايايي براي خود در نظر 

زيرا در قبال آن . سهم مؤسس از سهام غير سرمايه اي است. تمي گيرند كه اصطالحاً سهم مؤسس اس

مزيت كه به اين ترتيب مؤسسين براي خود در نظر مي گيرند ، . مؤسسين سرمايه گذاري نكرده اند

مزيت مورد نظر مؤسسين زماني به . با وجود اين مي تواند غير مالي باشد. معموالً جنبه ي مالي دارد
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مجمع عمومي مؤسس هيچ تكليفي . ر مجمع عمومي مؤسس تصويب شودآن ها تعلق مي گيرد كه د

  .براي تصويب اين مزايا ندارد

 ماه از تاريخ تشكيل 1چنان چه در جلسه ي مجمع ، اين مزايا مردود اعالم شود به فاصله ي حداكثر 

ه در فاصله ي زماني فوق مؤسسي ك. جلسه ي قبل ، مجمع عمومي مؤسس ، بايد دوباره تشكيل دهد

در غير اين صورت . مزاياي مورد مطالبه ي او در شده مي تواند صرف نظر كرده و در شركت باقي بماند

تعهد او نسبت به سهام او باطل شود و ساير پذيره نويسان مي توانند سهام او را خريداري كرده و مبالغ 

ه دليل عدم انصراف اگر در جلسه ي دوم ، مجمع عمومي مؤسس معلوم شود ب. الزم را پرداخت كنند

مؤسس از مزاياي مورد مطالبه و عدم خريد سهام توسط ساير پذيره نويسان ، بخشي از سرمايه ي 

 روز از تاريخ جلسه ي دوم ، عدم تشكيل 10شركت تعهد نشده باقي مانده است ، مؤسسين بايد ظرف 

  .را به مرجع ثبت اعالم كنند

  

  

  

   )90 / 7 / 9( جلسه ي بيست و هفتم           

  تصميم گيري در مورد آورده هاي غير نقد مؤسسين ) 2

 ارزيابي آورده ي غير نقد مؤسسين در صالحيت كارشناس رسمي دادگستري است ولي – مطلب اول

مجمع عمومي . تصميم گيري در خصوص قبول يا رد آن از اختيارات مجمع عمومي مؤسس است

 مؤسسين ندارد حتي اگر قيمت كارشناسي آن كم تر مؤسس هيچ تكليفي براي قبول آورده ي غير نقد

در صورتي كه مجمع عمومي مؤسس آورده ي غير نقد را بپذيرد ، بايد آن را به . از قيمت بازار باشد
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تعيين قيمت بيش از قيمت كارشناسي براي آورده ي . قيمت تعيين شده توسط كارشناس قبول كند

  .نوع استغير نقد مؤسسين توسط مجمع عمومي مؤسس مم

در نتيجه .  مجمع عمومي مؤسس صالحيت قيمت گذاري براي آورده ي غير نقد ندارد– مطلب دوم

. اگر مجمع آورده ي غير نقد را داراي ارزش مقرر توسط كارشناس تشخيص ندهد ، بايد آن را رد كند

 ماه 1ثر اگر آورده ي غير نقد مؤسس رد شود جلسه ي دوم مجمع عمومي مؤسس ، به فاصله ي حداك

در اين فاصله مؤسسي كه آورده ي غير نقد او مردود شده است ، . از جلسه ي پيشين بايد تشكيل شود

مؤسس حق تبديل آورده ي . مي تواند آورده ي غير نقد خود را به نقد تبديل و وجوه الزم را بپردازد

با تقليل قيمت كارشناسي هم چنين نمي تواند . غير نقد مردود به آورده ي غير نقد ديگري را ندارد

اگر مؤسسي كه آورده ي غير نقد او رد شده است ، آورده ي خود را . آورده ي غير نقد در شركت بماند

به نقدي تبديل نكند ، تعهد او بابت كليه ي سهام خود حتي آن بخش از سهامي كه با آورده ي نقدي 

ويسان مي توانند سهام اين مؤسس را در اين صورت ساير پذيره ن. خريداري كيده است ، باطل شود

  .خريداري كنند و مبالغ الزم را بپردازند

 چنانچه در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس معلوم گردد به دليل باطل شدن تعهد مؤسسي :نكته 

كه آورده غير نقد آورده شده و عدم خريد سهام او از سوي ساير پذيره نويسان بخشي از سرمايه 

 روز از تاريخ تشكيل جلسه دوم عدم 10قي مانده است موسسين بايد ظرف شركت تعهد نشده با

  . تشكيل شركت را به مرجع ثبت شركت ها اعالم نمايند

 كه به ترتيب فوق براي تعيين تكليف در خصوص آورده غير نقد يا مزاياي مطالبه 2 جلسه :تبصره 

بايد به طور جداگانه با رعايت شده توسط مؤسسين تشكيل مي شود جلسه اي مستقل است در نتيجه 

  .الزامات براي آن آگهي دعوت منتشر شود
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 به منظور رعايت بي طرفي مجمع عمومي مؤسس در تصميم گيري در خصوص مزاياي مطالبه :نكته 

 اليحه قانوني مؤسسي كه مزيت مطالبه 77شده توسط مؤسسين يا آورده غير نقد آنها مطابق ماده 

ير نقد او موضوع راي گيري است در جلسه مجمع حق راي ندارد حتي بابت شده توسط او يا آورده غ

سهامي كه با آورده نقد خريداري كرده است آورده غير نقد آن مؤسس در تعيين نصاب رسميت جلسه 

  .جزء سرمايه شركت حساب نمي شود

ور  در حقوق مجامع عمومي بين نصاب و اكثريت مجمع تفاوت است منظور از نصاب حض:نكته 

تعدادي از سهام داران يا دارندگان تعدادي از سهام شركت است كه با حضور آنها جلسه مجمع 

رسميت مي يابد در حالي كه منظور از اكثريت موافقت تعدادي از آراي حاضر در جلسه رسمي است 

  .كه با موافقت آنها تصميم موردنظر به صورت معتبر اتخاذ مي شود

 در مجمع عمومي موسس اصوالً   اكثريت تصميم گيري:تبصره 
3

  آراي حاضر در جلسه رسمي 2

تنها مورد از تصميمات قابل اتخاذ در مجمع عمومي مؤسس كه با اكثريتي غير از اكثريت فوق . است

  . مجمع عمومي استرئيسهاتخاذ مي گردد انتخاب اعضاي هيئت 

 عضو است 4 داشته باشند كه متشكل از رئيسهاي سهامي بايد هيئت كليه مجامع عمومي در شركت ه

 در مجمع عمومي رئيسه عضو ناظر و منشي هيئت -2     رئيسه از رييس هيئت -1: و عبارتند 

 با رئيسه بايد در جلسه مجمع انتخاب شوند انتخاب اعضاي هيئت رئيسهمؤسس همه اعضاي هيئت 

  .اكثريت نسبي صورت مي پذيرد

 مجمع عمومي مؤسس ريس و ناظران بايد از بين مؤسسين يا پذيره رئيسه از اعضاي هيئت  :تبصره

  .نويسان انتخاب شوند ولي عضو منشي مي تواند خارج از آنها باشد
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 در مجمع عمومي مؤسس انتخاب اولين مديران و اولين بازرس يا بازرسان با اكثريت :تبصره 

3

  آرا 2

حاضر در جلسه رسمي صورت مي پذيرد و اكثريت نسبي كافي نيست در حالي كه در مجمع عمومي 

  .عادي انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس شركت با اكثريت نسبي است

 يا چند 2 يا چند كانديد يا 2اكثريت نسبي عبارت است از باالترين رايي كه در انتخاب بين  : تبصره

  .دها يا گزينه هاي مورد نظر اعطاء شده استگزينه به كاندي

 با توجه به مراتب فوق اولين مديران يا بازرس يا بازرسان شركت سهامي عام در مجمع عمومي :نكته 

 مؤسس با اكثريت 
3

اراء حاضر در جلسه انتخاب مي شوند در حالي كه انتخابات مديران و بازرسان  2

  .ي با اكثريت نسبي صورت مي گيردبعد

 در ارتباط با نقش ثبت شركت سهامي عام در شكل گيري 1 نكته :ثبت شركت سهامي عام 

 اليحه قانوني ثبت 17شخصيت حقوقي آن اختالف نظر وجود دارد برخي به استناد قيمت اخير ماده 

 مصوبه 19استناد ماده شركت با شرط شكل گيري شخصيت حقوقي آن نمي دانند و عده اي ديگر به 

  .فوق ثبت شركت را شرط الزم براي شكل گيري شخصيت حقوقي شركت قلمداد كرده اند

 ماه از تاريخ 6 در صورت ثبت شركت سهامي عام الزامي است و ثبت بايد حداكثر ظرف :تبصره 

  .ها صورت گيردتسليم اظهار نامه ثبت به همراه طرح اساسنامه و ساير اسناد الزم به اداره ثبت شركت 

  .بازه زماني فوق به منظور حمايت از پذيره نويسان مقرر شده است

 چنانچه شركت سهامي عام ظرف مهلت فوق به ثبت شرايط هر كدام از مؤسسين و پذيره :نكته 

نويسان مي توانند با مراجعه به ثبت شركت ها صدور گواهي نامه اي مبتني بر عدم ثبت شركت را 

  . تقاضا كنند
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. جع ثبت شركت بايد اين گواهي را صادر و به بانكي كه وجوه نزد آن توديع شده است ارسال كنندمر

پس از آن هر كدام از موسسين و پذيره نويسان مي توانند با مراجعه به بانك وجوهي را كه سپرده اند 

  .مسترد نمايند

  : نوني عبارتند از  اليحه قا18 اسناد الزم براي ثبت شركت سهامي عام طبق ماده :تبصره 

 اساسنامه مصوب مجمع عمومي مؤسس

 صورت جلسه مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي مؤسس

 اعالمه كتبي قبول سمت توسط اولين مديران بازرس يا بازرسان شركت 

بنابراين اظهارنامه ثبت شركت از اسناد الزم براي ثبت شركت سهامي عام نيست بلكه از اسناد الزم 

  . مجوز انتشار اعالميه پذيره نويسي از مرجع ثبت شركت ها استبراي دريافت

 ارائه اسناد الزم براي ثبت شركت به مرجع ثبت شركت ها از وظايف اولين مديران شركت است :نكته 

  .كه كتباً قبول سمت كرده اند مؤسسين شركت براي ارائه اين اسناد فاقد سمت اند

  : هامي عام در اليحه قانوني موارد زير است  آثار مهم مترتب بر ثبت شركت س:نكته 

 برداشت وجوهي كه براي تشكيل شركت به حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد بانك – 1

توديع شده منوط به ثبت شركت است يعني تا زماني كه آگهي ثبت شركت به بانك مورد نظر ارائه 

  .نگردد وجوه توديع شده قابل برداشت نيست

قه سهام بي نام يا با نام همچنين گواهي نامه موقت سهم منوط به ثبت شركت است تا  صدور ور– 2

  .زماني كه شركت به ثبت نرسيده باشد صدور اين اوراق ممنوع است

 صدور اوراق قرضه توسط شركت سهامي عام و همچنين اوراق مشاركت توسط اين شركت پيش – 3

  .از ثبت آن امكان پذير نيست
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ه شركت به ثبت نرسيده و آگهي ثبت آن در روزنامه رسمي منتشر نشده مراجع رسمي  تا زماني ك– 4

  .شخصيت حقوقي مستقل آن را به رسميت نمي شناسند

 با توجه به اينكه در شركت سهامي خاص تمام سرمايه اسمي توسط :تشكيل شركت سهامي خاص 

 سازمان بورس و اوراق بهادار يا مؤسسين تعهد و تأمين مي شود براي تشكيل اين شركت اخذ مجوز از

  .مرجع ثبت شركت ها الزم نيست

شركت سهامي خاص با تعهد تمام سرمايه اسمي شركت توسط مؤسسين و پرداخت مبلغ : نكته 

  .نقدي آن و تنظيم اسناد قانوني و تحويل آنها به مرجع ثبت شركت ها ثبت و تشكيل مي گردد

 اسمي را بايد مؤسسين تعهد كنند در اين شركت مانند در شركت سهامي خاص همه سرمايه: تبصره 

  .شركت سهامي عام تأمين همه سرمايه اسمي در زمان تشكيل شركت ضروري نيست

بايد در بدو تأسيس شركت توسط مؤسسين نقداً در حسابي به نام % 35و سرمايه اسمي شركت الاقل 

  .شركت در شرف تأسيس نزديك بانك توديع شود

تي كه موسسين شركت سهامي خاص تمام سرمايه اسمي شركت را در بدو تشكيل آن  در صور:نكته 

نقداً تأمين نكنند براي باقي مانده مبلغ يا بايد آورده غير نقدي ارائه كند يا پرداخت نقدي مانده مبلغ 

د اسمي را تعهد نمايند در صورتي كه مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند حداكثر ارزش آورده غير نق

سرمايه اسمي شركت خواهد بود در صورت وجود آورده غير نقد عين يا مدرك مالكيت آن % 65آنها 

بايد به اولين مديران شركت تحويل و در شركت سهامي خاص نيز آورده غير نقد مؤسسين بايد توسط 

  . ستكارشناس رسمي ارزيابي شود تصويب آورده غير نقد در اين شركت با مؤسسين با اتفاق آراء ا
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 در صورتي كه موسسين شركت سهامي خاص تأمين بخشي از سرمايه اسمي را تعهد كرده :نكته 

 سال از تاريخ تشكيل شركت مطابق مقررات 5باشند مانده مبلغ اسمي سرمايه بايد حداكثر ظرف 

  .ساسانامه تأديه گردد

كت با اتفاق آراء در شركت سهامي خاص اولين مديران و اولين بازرسان شركت توسط مؤسسين شر

انتخاب . تشكيل مي شود و همچنين اساسنامه شركت توسط آنها با اتفاق راي تصويب خواهد شد

  .اولين روزنامه كثيراالنتشار نيز توسط مؤسسين با موافقت همه آنها انجام مي پذيرد

 در خصوص نقش ثبت شركت سهامي خاص در شكل گيري شخصيت حقوقي آن همان :تبصره 

  .كه در خصوص شركت سهامي عام بيان شد مطرح استديدگاهي 

 ممكن است صاحبان سهام شركت بعد از مدتي تبديل شركت به نوع ديگري :تبديل شركت سهامي 

از شركت هاي تجارتي را براي فعاليت آن مناسب تشخيص دهند در اين صورت در قالب نهاد حقوقي 

جود داشته باشد مي توانند نوع آن را تغيير دهند تبديل شركت بدون اينكه نياز انحالل و تصفيه آن و

در مقررات حكم به شركت هاي سهامي شرايط و آثار تبديل شركت به عنوان نظريع عمومي مورد 

حكم قرار نگرفته است اليحه قانوني تنها به برخي از ابعاد و جنبه هاي تبديل شركت سهامي پرداخته 

  .است

قانوني شركت سهامي كليه انواع ديگر شركت هاي تجاري قابل  اليحه 5 با توجه به ماده :تبصره 

تبديل است در نتيجه شركت سهامي ممكن است با مسئوليت محدود تضامني نسبي و حتي شركت 

  . مختلط تبديل شود

 اقسام مختلفي كه براي تبديل تبديل شركت سهامي به ساير انواع  شركت هاي تجارتي :تبصره 

 شرايط تبديل شركت سهامي خاص به عام را مورد حكم قرار داده است متصور است اليحه قانوني
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 اليحه قانوني جهت تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام اجتماع شرايط زير تواماً 278مطابق 

  .الزامي است

  :  سال از تاريخ ثبت شركت سهامي خاص 2 انقضاي حداقل – 1

 مقررات تشكيل شركت هاي سهامي عام پيش محدوديت فوق به منظور جلوگيري از تقلب نسبت به

بيني شده زيرا در غير اين صورت ممكن است اشخاصي براي فرار از الزامات تشكيل شركت سهامي 

عام شركت مورد نظر خود به صورت سهامي خاص ثبت و بالفاصله بعد از آن شركت را به سهامي عام 

  .تبديل نمايند

 ماده مورد حكم قرار گرفته است 2 خاص به سهامي عام در  در اليحه قانوني تبديل سهامي:تبصره 

 اليحه قانوني برهي از شرايطي كه در اين دو ماده براي 287 اليحه قانوني و 278مواد : كه عبارتند از 

 براي تبديل شركت سهامي خاص به 278تبديل مقرر شده تفاوت دارند به عنوان مثال در ماده 

 287ريخ ثبت شركت بايد منقضي گردد در حالي كه مطابق ماده  سال از تا2سهامي عام حداقل 

 اليحه قانوني براي 287 سال از تاريخ ثبت شركت الزم است شرايط مقرر در ماده 1انقضاي حداقل 

تبديل شركت هاي سهامي موجود در زمان تصويب و الزم االجرا شدن اليحه قانوني به شركت سهامي 

 اين مصوبه ناظر به تبديل شركت سهامي 278شرايط موضوع ماده عام مقرر شده اند در حالي كه 

خاص تشكيل شده بر اساس مقررات اليحه قانوني به شركت سهامي عام است در هر صورت حكم ماده 

  . اليحه قانوني در حال حاضر به دليل فقدان موضوع قابليت اجرايي ندارد287

  :  تصويب تبديل شركت در مجمع عمومي فوق العاده – 2
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مرجع صالحيت دار براي تصميم گيري در خصوص تبديل شركت هاي سهامي مجمع عمومي فوق 

العاده است زيرا تبديل شركت منجر به تغيير اساسنامه مي شود و تغيير اساسنامه از اختيارات مجمع 

  .عمومي فوق العاده است

  :  ترازنامه براي شركت در مجمع عمومي عادي 2 تصويب حداقل – 3

 سال از تاريخ ثبت شركت كافي نيست افزون 2تبديل شركت سهامي خاص به عام صرف انقضاي براي 

 ترازنامه نيز در مجمع عمومي عادي مورد تصويب قرار گرفته باشد ممكن است با 2بر آن الاقل بايد 

 سال از تاريخ ثبت شركت هيچ ترازنامه اي براي آن تصويب نشده باشد در اين 10تاريخ انقضاي 

  .رت قابل تبديل نيستصو

 تغيير اساسنامه شركت به منظور منطبق كردن مقررات آن با مقررات حاكم بر شركت هاي – 4

  سهامي عام 

 در صورتي كه تبديل شركت سهامي به نوع ديگري از شركت هاي تجارتي سبب افزايش :تبصره 

 يا سهامي عام به مسئوليت شركا در قبال بدهيهاي شركت شود مانند تبديل شركت سهامي خاص

  .شركت تضامني يا نسبي تصميم گيري منوط به موافقت همه سهام داران شركت است

 در صورتي كه شركت سهامي به شركت مختلط تبديل گردد تصميم گيري با اكثريت آرا در :تبصره 

 مجمع عمومي فوق العاده صورت مي گيرد ولي سهام دار يا سهام داراني كه قرار است نقش شركاء

  .ضامن را عهده دار شوند بايد با تصميم مورد نظر موافق باشند

  

   )12/7/90( جلسه ي    بيست و هشتم       

  تشكيل شركت هاي تضامني ، نسبي و با مسؤوليت محدود
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. ت يكسان است. مقررات حاكم بر تشكيل شركت هاي محدوده تضامني و نسبي در ق–مطلب اول 

  . ديگر عمدتاً بعد از تشكيل شركت ظاهر مي شود شركت با يك3تفاوت ماهيت اين 

ت براي تعداد .ق.  شخص است2 حداقل تعداد شركا براي تشكيل شركت هاي فوق ، –مطلب دوم 

  .شركاي اين شركت ها حداكثري تعيين نكرده است

 شركت فوق ، حداقل تعداد شركا عالوه بر زمان تشكيل شركت بايد در طول حيات آن ها 3 در :نكته 

  . در نتيجه امكان تشكيل و فعاليت اين شركت ها با يك شريك وجود ندارد. فظ شودح

هم . ت براي شركت هاي فوق حداقل سرمايه ي اسمي پيش بيني نكرده است. ق– مطلب سوم

چنين مطابق ق ، براي تشكيل و ثبت اين شركت ها ، تنظيم و ثبت اساسنامه الزامي نيست ولي 

  .ثبت شودشركت نامه بايد تنظيم و 

 شركت با مسؤوليت محدود جزء شركت هاي سرمايه است در نتيجه اصوالً شركاي – مطلب چهارم

  .اين شركت در قبال بدهي هاي شركت ، مسؤوليت شخصي ندارند

ت در سه مورد به طور استثنايي .با وجود سرمايه اي بودن ماهيت شركت با مسؤوليت محدود ، ق- 

 . ضامن مانده بدهي هاي شركت بعد از انحالل و تصفيه قلمداد كرده اندشركاي اين شركت را متضامناً

. در صورتي كه نوع شركت يعني عبارت با مسؤوليت محدود در كنار اسم آن قيد نشده باشد ) 1

ت به منظور اطالع اشخاص ثالث از ماهيت با مسؤوليت محدود ، قيد نوع شركت در . ق95مطابق م 

 در صورتي كه حكم مقرر در ماده ي فوق رعايت نشود ، شركت با كنار اسم آن ضروري است ؛

مسؤوليت محدود از حيث ميزان مسؤوليت شركا در قبال بدهي هاي شركت در حكم شركت تضامني 

  .و تابع مقررات آن است
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 در صورت عدم درج عبارت با مسؤوليت محدود در كنار اسم شركت ، شركت تنها از نظر ميزان :نكته 

شركا در قبال بدهي هاي شركت تابع مقررات شركت تضامني است و در ساير جهات از مسؤوليت 

  .مقررات حاكم بر شركت هاي با مسؤوليت محدود تبعيت مي كند

  .در صورتي كه نام يك يا چند تن از شركا جزء اسم شركت باشد ) 2

چ كدام از شركا باشد ت اسم شركت با مسؤوليت محدود نبايد متضمن نام هي. ق95 بر اساس م :نكته 

؛ در غير اين صورت شريك يا شركايي كه نامشان جزء اسم شركت است در قبال بستانكاران شركت 

  .در حكم شركاي ضامن شركاي تضامني خواهد بود

 با توجه به مراتب فوق ، اگر در يك شركت با مسؤوليت محدود ، تنها نام تعدادي از شركا – تبصره

ين شركت از نظر مسؤوليت شركا در قبال بستانكاران در حكم مختلط غير جزء اسم شركت باشد ، ا

سهامي است و از ساير جهات مانند مديريت ، بازرسي و انحالل و تصفيه هم چنان تابع مقررات با 

  .مسؤوليت محدود است

در صورتي كه مؤسسان شركت در زمان تشكيل شركت ارزشي بيش از ارزش واقعي براي آورده ي  ) 3

  .ر نقد تعيين كرده باشندغي

در شركت هاي با مسؤوليت محدود براي ارزيابي آورده ي غير نقد ، جلب نظر كارشناس  : نكته

. بلكه قيمت آورده ي غير نقد را خود مؤسسين با اتفاق آرا تعيين مي كنند. رسمي الزامي نيست

تيارات مؤسسين شركت است ، باتوجه به اين كه قيمت گذاري آورده هاي غير نقد در اين شركت از اخ

ممكن است مؤسسين در قيمت گذاري مرتكب تقلب شده و قيمتي بيش از قيمت واقعي براي آن 

  .تعيين كنند
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ت به منظور جلوگيري از تقلب در مسؤوليت محدود در قيمت گذاري آورده ي غير نقد ، سه .ق : نكته

  :سازوكار پيش بيني كرده است 

يكي از . آورده ي غير نقد بايد به تفكيك در شركت نامه قيد شودقيمت تعيين شده از ) الف 

مندرجات ابزامي شركت نامه ، قيمت تعيين شده براي آورده هاي غير نقد به تفكيك در صورتي كه 

  .ت ، شركت باطل است. ق100شرط فوق رعايت نگردد مطابق م 

عيين قيمتي بيش از قيمت ت تقلب در قيمت گذاري آورده ي غير نقد و ت. ق115مطابق م ) ب 

واقعي براي آن جرمي است در حكم كالهبرداري و اشخاصي كه در اين تقلب مشاركت كرده اند ، به 

مجازات فوق به اشخاصي اعمال مي شود كه در تقلب مورد . مجازات كالهبرداري محكوم مي شود

ارد شده ، به دليل وجود بحث مشاركت كرده اند ، در نتيجه شريكي كه بعد از ثبت شركت به شركت و

  .ت محكوم نخواهد شد. ق115تقلب در آورده ي غير نقد به مجازات مقرر در م 

ت شركاي شركت با مسؤوليت محدود نسبت به اندازه ي ما به التفاوت قيمت واقعي . ق98طبق م ) ج 

اي آورده ي غير نقد در زمان تشكيل شركت و قيمت اسمي آن در مقابل بستانكاران شركت بر

  .پرداخت بدهي هاي آن ، مسؤوليت تضامني دارد

 مسؤوليت تضامني در فرض مورد بحث ، پس از انحالل و تصفيه بر عهده ي شركا قرار مي – تبصره

  .گيرد

 در شركت هاي تضامني و نسبي براي تقديم آورده ي غير نقد ، جلب نظر كارشناس ، – مطلب پنجم

با . ت آورده هاي غير نقد با توافق مؤسسين تعيين مي شوددر اين دو شركت نيز قيم. الزامي نيست

توجه به اين كه در تضامني و نسبي ، تقلب در قيمت گذاري آورده ي غير نقدي زياني به اشخاص 

. در اين دو شركت قيمت اسمي آورده هاي غير نقد در شركت نامه الزامي نيست. ثالث وارد نمي كند
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 قيمت واقعي براي آورده ي غير نقد تعيين كرده باشد ، اقدام هم چنين اگر مؤسسين قيمت بيش از

  .آنها در حكم كالهبرداري قلمداد نمي شود و وصف كيفري ندارد

 در شركت هاي با مسؤوليت محدود ، تضامني و نسبي ، مؤسسين ممكن است همه – مطلب ششم

  .شخص حقوقي و حقيقي يا تركيبي از اين دو باشند

 عنوان مثال دو شركت با مسؤوليت محدود مي توانند با توافق ، شركت تضامني  بنابراين به–تبصره 

هم چنين شركت هاي تضامني و نسبي نيز مي توانند به تشكيل شركت با . يا نسبي تشكيل دهند

  .مسؤوليت محدود مبادرت كنند

وديتي ت هيچ محد.ق. آورده ي شركاي شركت هاي فوق ، ممكن است نقد يا غير نقد باشد : نكته

در نتيجه مؤسسين مي . براي برآورده ي غير نقد مؤسسين اين سه شركت پيش بيني نكرده است

توانند تمام سرمايه ي اسمي را با آورده ي غير نقد تأمين كنند و ممكن است بخشي از آن نقدي و 

ل در سه شركت فوق تعهد تأمين سرمايه ي اسمي شركت بعد از تشكي. بخشي ديگر غير نقدي باشد

براي تشكيل شركت هاي فوق مؤسسين بايد تمام . آن برخالف شركت هاي سهامي امكان پذير نيست

  .سرمايه نقدي را تأديه وسرمايه ي غير نقدي را تقويم و تسليم كنند

 در شركت هاي با مسؤوليت محدود ، تضامني و نسبي ، سرمايه ي نقدي و غير نقدي – تبصره

اولين مديران بايد مراتب را كتباً . ين مديران شركت تسليم مي شودشركت در زمان تشكيل آن به اول

در شركت هاي با مسؤوليت . گواهي كنند و گواهي نامه ي آن ها ، يكي از اسناد ثبت شركت است

محدود ، ارائه ي گواهي خالف واقع مبني بر تسليم تمام سرمايه ي نقد و غير نقد شركت به زيان 

را آن ها صرفاً به اعتبار سرمايه ي شركت با آن وارد معامله و روابط تجاري زي. بستانكاران شركت است

ت مديران و مؤسسان كه . ق115در نتيجه به خاطر اين تقلب زيان بار مطابق بند الف م . مي شوند
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برخالف واقع پرداخت تمام آورده ي غير نقد و نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت 

در شركت هاي . ند ، گواهي كرده اند ، به مجازات در حكم كالهبرداري محكوم خواهد شدارائه ده

تضامني و نسبي ارائه گواهي خالف واقع در خصوص تسليم سرمايه شركت در حكم كالهبرداري 

  .نيست

ت ، شركت هاي تضامني و نسبي و با مسؤوليت محدود با تأديه ي تمام . مطابق ق– مطلب هفتم

ت . ق118 و 96ظاهر مواد . قدي و تقويم و تسليم سرمايه ي غير نقدي تشكيل مي شوندسرمايه ي ن

ت .در هر صورت طبق ق. حاكي از آن است كه براي تشكيل اين شركت ها ، ثبت شركت شرط نيست

  .، ثبت اين شركت ها الزامي است

كت به مجازات  ق ثبت شركت ها ، اگر شركت هاي فوق به ثبت نرسند ، مديران شر2بر اساس م 

افزون بر اين ، دادستان محل كه ثبت . نقدي در اين م كه جزاي نقدي است ، محكوم خواهند شد

  .شركت بايد در آن جا صورت گيرد ، مي تواند انحالل شركت را تقاضا كند از دادگاه محل

 و  در شركت هاي تضامني و نسبي رجوع بستانكار شركت به شركا منوط است به انحالل– تبصره

  .تصفيه ي شركت

 در نتيجه تا زماني كه شركت منحل نشده و هم چنين تا زماني كه عمليات تصفيه ي آن بعد از :نكته 

  .انحالل ، خاتمه نيافته ، بستانكاران شركت نمي توانند مطالبات خود از شركت را از شركا طلب كنند

بستانكاران شركت تضامني ،  با وجود اين كه مسؤوليت شركاي شركت تضامني در قبال – تبصره

نامحدود است توزيع نهايي مسؤوليت بين آن ها به صورت نسبي انجام مي شود بنابراين اگر طلبكار 

شركت تمام طلب خود را از يكي از شركا وصول كند ، اين شريك بعد از پرداخت مي تواند به هر كدام 

هايت مسؤوليت به صورت نسبي بين از شركاي ديگر به نسبت سرمايه ي آن ها رجوع كند تا در ن

 ٢٠٣



دكتر قرباني: جزوه تجارت استاد   

 
نامحدود بودن و تضامني بودن مسؤوليت شركاي شركت تضامني در برابر طلبكاران . شركا توزيع شود

در نتيجه شرط خالف آن در اساسنامه يا شركت نامه باطل است و موجب . شركت از قواعد آمره است

ركا به صورت نسبي در تضامني ، قاعده ي توزيع نهايي مسؤوليت بين ش. بطالن شركت نمي شود

به عنوان مثال مقرر كنند كه . بنابراين شركا مي توانند برخالف آن تراضي كنند. ماهيت تكميلي دارد

  .توزيع نهاي مسؤوليت به صورت مساوي باشد يا طور ديگري صورت پذيرد

ركاي اين شركت  با توجه به عدم امكان مراجعه بستانكار شركت هاي تضامني و نسبي به ش– تبصره

ها پيش از انحالل و تصفيه ي شركت، طلبكار شركت نمي تواند تا قبل از انحالل و تصفيه ي شركت 

ولي بعد از ختم عمليات تصفيه ، اگر طلب بستانكاري . در برابر شريك به تهاتر قهري استناد كند

 شركت به تهاتر قهري استناد الوصول مانده باشد ، اين بستانكار مي تواند در مقابل هر كدام از شركاي

در صورتي كه بعد از انحالل و تصفيه ي شركت تضامني و تسبي ، بستانكاران شركت بابت مانده . كند

بنابراين . طلب خود به شركا رجوع كنند ، حق مقدمي بر طلبكاران شخصي شركا نخواهند داشت

مراجعه مي كند، امتيازي براي صرف اين كه طلبكار مورد نظر به عنوان بستانكار شركت به شريك 

ت اگر براي چند تن از شركاي شركت تضامني . ق251باتوجه به تبصره ي م . طلب او ايجاد نمي كند

حكم ورشكستگي صادر شود، طلبكار شركت مي تواند بعد از انحالل و تصفيه ي شركت بابت تمام 

ت ، . ق251ه طور كلي حكم م ب. طلب خود در هيئت غرماي هر كدام از شركاي ورشكسته وارد شود

با وجود اين كه براي برات وضع شده ، در هر جايي كه چند شخص متضامناً مسؤول پرداخت يك دين 

  .باشد، الزم االجرا است

 اداره شركت تجارتي
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در هر صورت در كليه شركت ها ، .  نظام حقوقي با توجه به نوع شركت متفاوت است– مطلب اول

با وجود اين به منظور ايجاد .  شركا هستند كه سرمايه آن را تأمين كرده انداداره كنندگان شركت ،

انسجام در تصميم گيري براي اداره ي شركت در كليه شركت هاي تجارتي ، قوانين حاكم ، شركاي 

شركت را ملزم كرده اند بخشي از اختيارات خود در اداره ي امور شركت را به ركني به نام هيئت 

بنابراين نظام اداره شركت هاي تجارتي در دو سطح قابل بررسي .  شركت تفويض كنندمديره يا مدير

  :است كه عبارتند از 

  اداره ي شركت توسط شركا-1

 . اداره ي شركت توسط هيئت مديره با مدير شركت-2

  

  اداره شركت هاي سهامي ) 1

   اداره شركت هاي سهامي صاحبان سهام–الف 

 قانوني در شركت هاي سهامي و تصميم گيري سهام داران براي اداره  به موجب اليحه– مطلب اول

به اين معنا كه سهام داران جهت تصميم گيري بايد مجمع . ي امور شركت بايد به روش حضوري باشد

  .عمومي تشكيل دهند

مجمع « :  اليحه قانوني چنين تعريف شده 72 مجمع عمومي شركت هاي سهامي در م – مطلب دوم

 ، از 72تعريف مستند از م » . كت هاي سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شودعمومي شر

  : سه جهت داراي اشكال است 

اجتماع صاحبان سهام زماني عهنوان . از اين تعريف هدف از اجتماع مد نظر مقنن قرار نگرفته است

 .مجمع عمومي پيدا مي كند كه به منظور تصميم گيري شركت باشد
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ف حاكي از آن است كه براي تشكيل مجمع سهامداران شخصاً حضور يابند، در حالي كه ظاهر تعري

 . اليحه قانوني حضور سهام دارد در جلسه ي مجمع ممكن است از طريق نماينده باشد102مطابق م 

زيرا مجمع عمومي مؤسسين .  نيست73تعريف مذكور تمام اقساط مجمع عمومي به شرح مقرر در م 

 .سسين و پذيره نويسان سهام شركت تشكيل مي شوند، نه از اجتماع صاحبان سهاماز اجتماع مؤ

 اليحه قانوني مجامع عمومي در سركت سهامي به سه نوع مجمع عمومي 73 مطابق م – مطلب سوم

مجمع عمومي مؤسس ، . مؤسس ، مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده تقسيم شده است

ت ولي مجمع عمومي عادي و فوق العاده بر اساس مقررات يكسان و مشابه منحصراً در سهامي عام اس

  .در هر دو شركت سهامي عام و خاص تشكيل مي شود

 در شركت هاي سهامي ، مجمع عمومي عادي بر اساس زمان تشكيل جلسه ي آن به دو نوع – تبصره

اگر مجمع . مي شودمجمع عمومي عادي ساالنه و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تقسيم 

عمومي عادي بعد از پايان سال مالي در موعد مقرر در اساسنامه تشكيل دهند ، به آنان مجمع عمومي 

عادي ساليانه گفته مي شود و به هر دليل خارج از اين موعد تشكيل شود، مجمع عمومي عادي به 

  .طور فوق العاده ناميده مي شود

 مجمع عمومي عادي ساليانه در هر دو شركت سهامي عام و  در بين مجامع عمومي ، تشكيل– تبصره

  .خاص قانوناً الزامي است

 ماه از تاريخ مقرر 10 اليحه قانوني در صورتي كه مجمع عمومي عادي ساالنه تا 201مطابق م  : نكته

در اساسنامه براي رسيدگي به صورت هاي مالي ، تشكيل جلسه ندهد، هر ذي نفع مي تواند انحالل 

  . را از دادگاه تقاضا كندشركت

  29     جلسه  
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  دعوت مجامع عمومي

دعوت .  دعوت مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشار به عمل آيد– 1*

مجامع به روش ديگري غير از نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشار امكان پذير نيست مگر اينكه همه 

  .ضور يابندصاحبان سهام در جلسه مجمع ح

بنابراين زماني مجمع عمومي با نصاب قانوني رسميت مي يابد كه دعوت آن از طريق نشر آگهي در 

روزنامه كثيراالنتشار باشد در صورتي كه دعوت به طريق ديگري به عمل آيد رسميت جلسه منوط 

  .است به همه سهام داران

ي دعوت مجامع عمومي آگهي دعوت بر اساس اين استثنا در شركت هاي سهامي خاص معموالً برا

  .منتشر نمي شود

دعوت مجمع عمومي مؤسس بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشاري كه در اعالمه پذيره  -

نويسي قيد شده است صورت گيرد در شركت هاي سهامي عام دعوت مجامع عمومي پس از تشكيل 

: نشر آگهي در روزنامه به عمل آيد كه عبارتند از شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي بايد با 

   روزنامه كثيراالنتشار منتخب مجمع عمومي مؤسس-1

  . روزنامه كثير منتخب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي-2 

بعد از تشكيل اولين مجمع عمومي عادي ساالنه دعوت مجامع عمومي شركت سهامي از طريق نشر 

كه مجمع عمومي عادي ساالنه در پايان سال مالي براي سال هاي بعد آگهي در روزنامه كثيراالنتشاري 

تعيين مي كند صودت خواهد گرفت با توجه به مراتب فوق آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي 

ساالنه شركت سهامي عام بايد در روزنامه منتشر شود ولي آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه 

  .هي در يك روزنامهدوم در اين شركت ها با نشر آگ
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 در شركت هاي سهامي خاص پس از تشكيل شركت و تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي :نكته 

ساالنه آگهي دعوت مجامع عمومي در روزنامه كثيراالنتشار منتخب مؤسسين شركت منتشر مي شود 

 و آگهي دعوت مجامع عمومي پس از تشكيل اولين مجمع عمومي عادي ساالنه در روزنامه

كثيراالنتشاري منتشر خواهد شد كه در پايان سال مالي مجمع عمومي عادي ساالنه براي سال مالي 

  . بعد تعيين مي كند

 اليحه قانوني بين تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع و تاريخ تشكيل جلسه آن حداقل و حداكثر :نكته 

 روز در صورتي كه 40حداكثر  روز و 10فاصله زماني مقرر كرده است كه حداقل آن عبارت است از 

 روز 40 روز يا بيشتر از 10بين تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع و تاريخ تشكيل جلسه آن كمتر از 

فاصله باشد جلسه مجمع عمومي غير قانوني و اگر تصميم گيري شود و هر ذي نفع مي تواند به 

ا از دادگاه صالحيت دار تقاضا  اليحه قانوني اعالم بطالن تصميم مجمع عمومي ر270استناد ماده 

  .نمايد

 در صورتي كه همه سهامداران در جلسه مجمع عمومي حضور داشته باشند عدم رعايت :تبصره 

  .حداقل و حداكثر فاصله زماني فوق خللي به اعتبار تصميمات مجمع عمومي وارد مي كند

رجات الزامي آگهي دعوت آگهي دعوت مجامع عمومي بايد حاوي مندرجات الزامي قانوني باشد مند

  : مجامع عمومي عبارتند از 

  زمان تشكيل جلسه با قيد روز و ساعت-1

  نشاني كامل مكان تشكيل جلسه-2

 دستور يا دستورات جلسه -3

 ٢٠٨
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 در صورتي كه آگهي دعوت مجمع عمومي فاقد مندرجات الزامي باشد به منزله اين است - 1تبصره 

ده است بنابراين در صورتي كه مجمع عمومي بدون قيد كه آگهي دعوت براي مجمع منتشر نش

مندرجات الزامي در آگهي دعوت شود جلسه مجمع قانوني نيست هر ذي نفع مي تواند طبق ماده 

 اليحه قانوني اعالم بطالن تصميمات مجمع را از دادگاه صالحيت دار تقاضا نمايد مگر اينكه همه 270

  .د داران در جلسه حضور داشته باشنمسها

تشكيل گردد ) غير تعطيل( الزم نيست مجمع عمومي شركت هاي سهامي در روز كاري – 2تبصره 

در نتيجه مجمع عمومي ممكن است در روز تعطيل تشكيل شود در حال قيد روز و تشكيل جلسه در 

  . استآگهي دعوت الزامي

 اقامتگاه شركت  محل تشكيل جلسه مجمع ممكن است اقامتگاه شركت يا محلي غير از– 3تبصره 

در . باشد حتي ممكن است محل تشكيل جلسه خارج از شهر يا استان محل اقامت شركت تعيين شود

 مجمع عمومي بايد 1387شركت هاي تعاوني مطابق آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي مصوب 

با تشكيل در شهر يا روستاي حوزه فعاليت شركت تشكيل گردد مگر اينكه همه اعضا به اتفاق آرا 

در شركت هاي سهامي اساس نامه شركت مي توانند محدوده . مجمع در نقطه ديگر موافقت نمايند

جغرافيايي تشكيل مجامع عمومي را مشخص كند در اين صورت مجامع عمومي شركت بايد در همان 

  .محدوده جغرافيايي تشكيل گردد

عني تعيين صرفاً يك دستور  ممكن است دستور جلسه مجمع عمومي متعدد باشد ي– 4تبصره 

جلسه براي هر مجمع الزامي نيست ولي در هر صورت دستورات جلسه مجمع بايد به طور صريح و 

روشن در آگهي دعوت قيد شود بنابراين مقام دعوت كننده مجمع نمي تواند دستور جلسه را با عبارات 

  »عوت قيد كند كليه اموري كه در صالحيت مجمع عمومي عادي است در آگهي د« كلي 
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دعوت مجمع عمومي بايد توسط مقام صالحيت دار صورت گيرد صالحيت دار بودن مقام  : 3نكته 

دعوت كننده مجمع عمومي از تشريفات دعوت مجامع است كه عدم رعايت آن سبب غير قانوني شدن 

 هر ذي جلسه مجمع مي شود بنابراين اگر دعوت كننده مجمع براي اين امر صالحيت نداشته باشد

نفع مي تواند اعالم بطالن تصميمات آن را از دادگاه بخواهد مگر اينكه كليه صاحبان سهام در جلسه 

  .حضور داشته باشند

  : مقام هاي صالحيت دار براي دعوت مجمع عمومي به ترتيب 

 .براي دعوت مجمع عمومي مؤسس تنها مقام صالحيت دار مؤسسين شركتند -1

ي عادي مقام هاي مختلفي صالحيت دارند كه برخي از آنها جزء اركان براي دعوت مجمع عموم -2

در نتيجه مقام هاي صالحيت دار براي دعوت مجمع عمومي عادي . شركت و برخي خارج از شركتند

 . گروه مقام هاي درون شركتي و برون شركتي قابل تقسيم بندي اند2به 

دي هيئت مديره شركت است دعوت مجمع مهمترين مقام صالحيت دار براي دعوت مجمع عمومي عا

عمومي عادي براي هيئت مديره حق و تكليف است يعني در مواردي هيئت مديره مكلف به دعوت 

مجمع عمومي عادي اند و خارج از اين موارد مي توانند هر زمان كه مقتضي بداند اين مجمع را براي 

  .تشكيل جلسه دعوت كند

  : عمومي عادي براي هيئت مديره به شرح زير است موارد مهم تكليف بودن دعوت مجمع 

  )254ماده (دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه ) الف 

هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي عادي ساالنه را بعد از پايان سال مالي و در موعد مقرر در 

مديره  اليحه قانوني در صورتي كه هيئت 254اساس نامه براي تشكيل جلسه دعوت كند مطابق ماده 
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 ماه از پايان سال مالي مجمع عمومي عادي ساالنه را براي تشكيل جلسه دعوت نكند رئيس و 6تا 

  .اعضاي هيئت مديره به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد

 اليحه قانوني در صورتي كه هيئت مديره مطابق مقررات قانوني به دعوت 254 طبق ماده :تبصره 

كند مسئوليت كيفري نخواهد داشت ولو آنكه بعد از دعوت به دليل عدم مجمع عمومي مبادرت 

  .حصول نصاب قانوني جلسه رسميت پيدا نكند

  )112ماده (دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب اعضاي هيئت مديره ) ب 

 اليحه قانوني در صورتي كه به سبب فوت استفاء يا سلب شرايط از تعدادي از اعضاي 112طبق ماده 

يئت مديره عده مديران باقي مانده كمتر از حداقل قانوني گردد مديران باقي مانده مكلفند بالفاصله ه

  .مجمع عمومي عادي را براي دعوت جانشين مديران متوفي مستفي يا سلب شرايط شده دعوت كند

ان براي اين تكليف مديران ضمانت اجراي كيفري ندارد ولي لگر عدم اجراي تكليف موجب ورود زي

  . اليحه قانوني مسئول جبران زيان هستند143 و 142شود مديران متخلف بر اساس مواد 

دعوت مجمع عمومي عادي به تقاضاي دارندگان الاقل  ) ج 
5

سهام شركت دارندگان الاقل %) 20  (1

 اليحه 95غير مالي طبق ماده سهام شركت در ارتباط با دعوت مجمع عمومي عادي از دو حق % 20

 حق دعوت -2 حق تقاضاي دعوت مجمع عمومي   -1: قانوني برخوردار هستند كه عبارتند از 

سهام شركت دعوت مجمع عمومي عادي را از % 20اگر دارندگان الاقل  . 95مستقيم مجمع طبق ماده 

  . خواست آنها را اجابت كند روز در20هيئت مديره شركت تقاضا كنند هيئت مديره بايد ظرف حداكثر 

براي تكليف فوق ضمانت اجراي كيفري مقرر نشده است ولي اگر عدم اجراي آن سبب ورود  : 1تبصره 

  . هيئت مديره مسئوليت مدني دارند143 و 142زيان شود بر اساس مواد 

 ٢١١



دكتر قرباني: جزوه تجارت استاد   

 
وت سهام شركت در صورتي براي هيئت مديره تكليف دع% 20درخواست دارندگان الاقل  : 2تبصره 

  . ايجاد مي كند كه كتبي و همراه با قيد دستور جلسه باشد

 هيئت مديره مي تواند در مواقع مقتضي مجمع 92افزون بر موارد تكليفي فوق طبق ماده  : تبصره

عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت كند حق دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به 

 تعلق دارد نه به هر يك از اعضاي هيئت مديره لذا در اين موارد دعوت هيئت مديره به عنوان يك نهاد

  .مجمع بايد در جلسه رسمي هيئت مديره با اكثريت قانوني تصويب شود

در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت مجمع عمومي است رئيس هيئت مديره بايد به : تبصره 

  . اليحه قانوني120اده نيابت از هيئت به دعوت مجمع مبادرت كند مستند م

  )مقام صالحيت دار(بازرس يا بازرسان شركت 

بعد از هيئت مديره شركت دومين مقام صالحيت دار براي دعوت مجمع عمومي عادي بازرس يا 

بازرسان شركت هستند دعوت مجمع عمومي عادي براي بازرس يا بازرسان شركت سهامي مانند 

موارد اصلي الزامي بودن دعوت مجمع عمومي عادي براي هيئت مديره اين شركت حق و تكليف است 

  : بازرس يا بازرسان به شرح زير است 

  دعوت مجمع عادي عمومي ساالنه ) الف 

در صورتي كه هيئت مديره در موعد مقرر مجمع عمومي عادي ساالنه را براي تشكيل جلسه دعوت 

  .ي ساالنه هستندنكند بازرس يا بازرسان شركت مكلف به دعوت مجمع عمومي عاد

در نتيجه در فرض مورد بحث تكليف بازرس يا بازرسان در طول تكليف هيئت مديره قرار دارد يعني  -

  .در صورت عدم انجام تكليف توسط هيئت مديره بازرس يا بازرسان ملزم به دعوت مي شوند
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يف سبب خسارت براي اين تكليف بازرسان ضمانت اجراي كيفري مقرر نشده ولي اگر عدم انجام تكل

  . اليحه قانوني بازرس يا بازرسان براي جبران زيان مسؤوليت مدني دارند154گردد مطابق ماده 

  دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب اعضاي هيئت مديره) ب 

در صورتي كه به واسطه فوت استفاء يا زوال شرايط تعداد اعضاي هيئت مديره كمتر از حداقل قانوني 

مديران باقي مانده بايد بي درنگ مجمع عمومي عادي را براي )  مقرر در اساسنامهنه تعداد(شود 

اگر مديران باقي مانده از انجام تكليف خود امتناء كنند بازرس يا . انتخاب مديران جانشين دعوت كنند

بازرسان مكلفند به تقاضاي شخص يا اشخاص ذي نفع مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران 

  .ن دعوت كنندجانشي

دعوت مجمع عمومي عادي به تقاضاي دارندگان حداقل  ) ج 
5

 95سهام شركت مطابق ماده %) 20  (1

اليحه قانوني اگر پس از تقاضاي دارندگان الاقل  
5

 روز از 20 سهام شركت اعضاي هيئت مديره ظرف 1

ريخ دعوت مجمع مورد نظر را با رعايت تشريفات دعوت نكنند دارندگان اين گونه سهام مي توانند تا

تقاضاي خود را به بازرس يا بازرسان شركت ارائه كنند در اين صورت بازرس يا بازرسان ملزمند 

  .د روز از تاريخ درخواست با رعايت تشريفات مجمع عمومي مورد نظر را دعوت كنن10حداكثر ظرف 

براي اين تكليف بازرس يا بازرسان ضمانت اجراي كيفري مقرر نشده است نقض آن در : تبصره 

  . اليحه قانوني موجب مسؤوليت مدني آنها است154چارچوب ماده 

بازرس يا بازرسان شركت مانند هيئت مديره مي تواند هر زمان كه مقتضي بدانند مجمع  : تبصره

  .ده دعوت كنندعمومي عادي را به طور فوق العا

درموارد تكليف دعوت تكليف بازرسان در طول تكليف هيئت مديره قرار دارد ولي در برخورداري از 

حق دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بازرس يا بازرسان در عرض هيئت مديره قرار دارند 
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ا به طور فوق العاده يعني مي توانند به تشخيص خود هر زمان كه الزم بداند مجمع عمومي عادي ر

دعوت كنند بدون اينكه براي اين امر نياز به جلب رضايت هيئت مديره يا حتي اطالع رساني به آن 

  .باشد

در صورتي كه بازرس يا بازرسان شركت متعدد باشند حق دعوت به هر يك از آنها منفرداً : تبصره 

 الزم نيست بازرسان با اتفاق آرا يا تعلق مي گيرد يعني در اين صورت براي دعوت مجمع عمومي عادي

  .اكثريت آرا تصميم گيري كنند

  : مقام صالحيت دار سوم 

دارندگان الاقل  
5

 اليحه قانوني در صورتي كه تقاضاي دعوت 95سهام شركت مطابق ماده %) 20  (1

 شده است توسط هيئت مديره يا بازرس يا سهام شركت ارائه% 20مجمع كه از جانب دارندگان الاقل 

سهام شركت مي توانند راساً به انتشار % 20بازرسان در مهلت قانوني رعايت نشود دارندگان الاقل 

  .آگهي دعوت مبادرت نمايند

دارندگان : تبصره
5

ستند كه پيش  سهام شركت زماني مقام صالح براي دعوت مجمع عمومي عادي ه1

از دعوت به ترتيب فوق درخواست خود را به هيئت مديره و بازرس يا بازرسان ارائه نمايند اگر 

دارندگان اين گونه سهام بدون رعايت ترتيب فوق راساً به نشر آگهي دعوت مبادرت نمايند جلسه 

ميمات مجمع را  اعالم بطالن تص270مجمع عمومي غير قانوني است هر ذي نفع مي تواند طبق ماده 

  .از دادگاه صالحيت دار تقاضا نمايد مگر اينكه همه سهام داران در جلسه حضور داشته باشند

سهام شركت راساً به دعوت مجمع عمومي عادي % 20در صورتي كه دارندگان الاقل  : 2تبصره 

ه شده كه مبادرت كنند دستور جلسه مقرر در آگهي دعوت بايد همان باشد كه در تقاضا نامه ارائ

  .مديران بازرس يا بازرسان قيد كرده اند
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  مرجع ثبت شركت ها: مقام چهارم 

مرجع ثبت شركت ها به عنوان نهاد برون شركتي در دو مورد به صورت استثنايي حق دعوت مجمع 

عمومي عادي دارد يكي از اين دو مورد در زمان حيات شركت قابل حدوث است و ديگري در دوره 

  .تصفيه

 اليحه قانوني اگر مدت مأموريت مديران پايان يابد و 136در دوره حيات شركت مطابق ماده ) الف 

اركان صالحيت دار در درون شركت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران جديد دعوت نكند 

هر ذي نفع مي تواند دعوت مجمع عمومي عادي براي تعيين مديران جديد را از مرجع ثبت شركت ها 

 نمايد در  اين صورت پس از تقاضاي ذي نفع مرجع ثبت شركت ها براي دعوت مجمع عمومي تقاضا

  .عادي صالحيت پيدا مي كند

صالحيت مرجع ثبت شركت ها براي دعوت مرجع عمومي عادي محدود به شرايط مقرر در  : تبصره

 خاتمه يابد و  اليحه قانوني است در نتيجه اگر مدت مأموريت بازرس يا بازرسان شركت136ماده 

اركان صالحيت دار داخل شركت به دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب بازرس يا بازرسان جديد 

  .مبادرت نكند

مرجع ثبت شركت ها حتي به تقاضاي اشخاص ذي نفع صالحيت اقدام براي دعوت مجمع عمومي 

 مديران تعداد اعضاي عادي ندارد همچنين است اگر به دليل فوت استفاء يا زوال شرايط برخي از

  .هيئت مديره كمتر از حداقل قانوني شوند

 اليحه قانوني مديراني كه مدت 136در صورت اتمام مدت مأموريت مديران طبق ماده  : 2تبصره 

  .مأموريت آنها پايان يافته تا انتخاب مديران جديد براي اداره امور شركت صالحيت دارند
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صفيه به عهده مدير تصفيه واحدي باشد و مدير تصفيه فوت كند در دوره تصفيه شركت اگر امر ت) ب 

يا محجور يا ورشكسته گردد چنانچه مرجع تعيين كننده مدير تصفيه مجمع عمومي عادي باشد 

مرجع ثبت شركت ها مي توانند مجمع عمومي عادي را براي انتخاب جانشين مدير تصفيه به تقاضاي 

  231 شخص يا اشخاص ذي نفع دعوت كند ماده

  مدير يا مديران تصفيه شركت: مقام پنجم 

يكي از اسباب زوال سمت مديران شركت انحالل شركت است اعم از اينكه به حكم دادگاه باشد يا با 

  تصميم مجمع عمومي فوق العاده

در كليه شركت هاي تجارتي بعد از انحالل شركت اصوالً امر تصفيه با آخرين مديران زمان حيات 

ني با انحالل سمت مدير يا مديران شركت به مديريت تصفيه تبديل مي شود مگر در شركت است يع

  .موارد زير كه بايد مدير يا مديران تصفيه انتخاب شوند

 .در صورتي كه در اساسنامه شركت همچنين شرط شده باشد -1

 كه امر در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده اي كه راي به انحالل شركت مي دهد تصويب كند -2

 .تصفيه را اشخاصي غير از آخرين مديران زمان شركت انجام دهند

در صورتي كه دادگاه حكم انحالل يابطالن شركت را صادر كند بعد از انحالل شركت طبق ماده  -3

 اليحه قانوني مجمع عمومي عادي بايد مطابق شرايط مقرر در اليحه قانوني و اساسنامه شركت به 217

يل شود يعني انحالل شركت لزوم تشكيل مجمع عمومي عادي در وهله اول حق و طور ساالنه تشك

  .تكليف مدير يا مديران تصفيه است
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   )19/7/90( جلسه سي ام   

 موارد تكليف مدير يا مديران تصفيه براي دعوت مجمع عمومي عادي

جمع عمومي عادي مهم ترين موارد تكليف مدير يا مديران تصفيه شركت هاي سهامي براي دعوت م

  : به شرح زير است 

   دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه– 1

 اليحه قانوني مجمع عمومي عادي ساالنه ي شركت هاي سهامي در دوره 217 مطابق م – مطلب اول

براي تشكيل اين مجمع . تصفيه مانند زمان حيات شركت در تاريخ مقرر در اساسنامه بايد تشكيل شود

ايت شرايط مقرر در اليحه قانوني و اساسنامه ي شركت ، مانند حيات شركت در دوره تصفيه ، رع

هدف از تشكيل اين مجمع در دوره تصفيه عبارت است از رسيدگي به صورت دارايي ، . الزامي است

  .ترازنامه ، حساب سود و زيان و عمليات مدير يا مديران تصفيه تا زمان تشكيل مجمع

يعني مدت بدون .  سال است2ت تصفيه در شركت هاي سهامي  مدت قانوني عمليا– مطلب دوم

. در صورتي كه دادگاه رأي به انحالل شركت يا اعالم بطالن آن داده باشد. محدوديت قابل تمديد است

تصميم گيري در خصوص تمديد مدت تفيه در صالحيت دادگاه صادر كننده ي حكم انحالل يا بطالن 

  .شركت است

مجمع عمومي منحل شده باشد ، اتخاذ تصميم تمديد مدت تصفيه با مجمع و اگر شركت يه تصميم 

  .عمومي است
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   دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب مدير يا مديران تصفيه ي جديد– 2

 اليحه قانوني ، اگر مديران تصفيه منتخب مجمع عمومي عادي متعدد باشند و يك يا 231مطابق م 

 يا محجور شود ، مدير يا مديران تصفيه باقي مانده مكلفند مجمع چند تن از آن ها فوت ، درشكسته

  .عمومي عادي به منظور انتخاب جانشين مدير يا مديران متوفي ، محجور و ورشكسته دعوت نمايند

   ناظر يا ناظران تصفيه ) 6

اعم از اينكه انحالل با . يكي از اسباب زوال سمت بازرسان شركت سهامي ، انحالل شركت است-

اليحه قانوني براي دوره تصفيه ي شركت . تصميم مجمع عمومي فوق العاده باشد يا حكم دادگاه

سهامي ، تعيين ناظر تصفيه را الزامي نكرده است مطابق اين مصوبه انتخاب ناظر براي عمليات تصفيه 

ده مجمع عمومي فوق العا) 2در اساسنامه ي شركت شرط شده باشد  ) 1زماني الزامي مي شود كه 

در نتيجه در فرضي كه دادگاه حكم انحالل يا . رأي به انحالل مي دهد ، انتخاب ناظر را تصويب كند

بطالن شركت را صادر مي كند ، مجاز به تعيين ناظر نيست مگر اين كه در اساسنامه پيش بيني شده 

 يا چند در اين صورت محكمه مكلف است مطابق مقررات اساسنامه براي عمليات تصفيه يك. باشد

  .ناظر تعيين شده باشد

در صورت وجود ناظر يا ناظران تصفيه در فرآيند تصفيه ي شركت ، نقشي شبيه بازرس يا بارسان -

اگر براي دوره ي تصفيه ناظر تعيين شده باشد ، يكي از مقام هاي . زمان حيات شركت ايفا مي كنند

.  ، ناظر يا ناظران تصفيه خواهند بودصالحيت دار براي دعوت مجمع عمومي عادي در دوره ي تصفيه

  )219م (
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 در مواردي كه مدير يا مديران تصفيه مكلف به دعوت مجمع عمومي عادي 219طبق م  : نكته

  . هستند ، اگر از انجام تكاليف خود امتناع كنند ، تكليف دعوت برعهده ناظر يا ناظران تصفيه است

   دادگاه صالحيت دار) 7

ر ، دادگاه اختيار مداخله براي صدور حكم تشكيل مجامع عمومي در شركت مطابق ديدگاه صحيح ت

در . هاي سهامي ندارد مگر اين كه اليحه ي قانوني صراحتاً چنين كداخله اي را اجازه داده  باشد

اليحه قانوني موردي براي دخالت دادگاه جهت صدور حكم مجمع عمومي در زمان حيات شركت پيش 

 اين مصوبه ، مداخله ي دادگاه را به اين منظور را صرفاً در دوره ي تصفيه 219م . بيني نشده است

بر اساس اين م ، اگر در دوره ي تصفيه ي شركت سهامي ، مدير يا مديران تصفيه به . اجازه مي دهد

تكليف خود به دعوت مجمع عمومي عادي عمل مكنند ، ناظر تصفيه انتخاب نشده باشد يا در صورت 

خود را براي دعوت مجمع عمومي عادي اجرا نكند ، هر ذي نفع مي تواند صدور حكم وجود تكليف 

  .مبني بر تشكيل مجمع عمومي را از دادگاه بخواهد

 در شركت هاي سهامي ، دادگاه در دوره ي حيات شركت يا در دوره ي تصفيه ي آن هيچ – تبصره

  .گاه مجاز به صدور حكم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نيست

 ) 3  مقام هاي صالحيت دار مجمع عمومي فوق العاده

در خصوص مقام هاي صالحيت دار دعوت مجمع عمومي فوق العاده ، دو ديدگاه در دكترين حقوقي 

  . است

برخي قائل بر تعدد مقام هاي صالح دعوت مجمع هستند و برخي تنها هيئت مديره را براي دعوت -

با توجه به قرائن موجود در اليحه قانوني ديدگاه دوم صحيح . مجمع عمومي فوق العاده صالح مي دانند

زيرا مطابق اين مصوبه ، مجمع عمومي فوق العاده با پيشنهاد هيئت مديره ، صالح براي . تر است
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تصميم گيري در ارتباط با برخي امورات كه تصميم گيري در مورد آن ها از اختيارات مجمع عمومي 

  .فوق العاده مي باشد

 مجمع عمومي فوق العاده با پيشنهاد هيئت مديره مي تواند در خصوص افزايش سرمايه 161 م :مثال 

ي شركت ، تصميم بگيرد ، اعم از اينكه افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد يا باال برون مبلغ 

 ، تصميم گيري در مورد كاهش اختيار سرمايه در 189هم چنين بر اساس م . اسمي موجود باشد

 اتخاذ 56افزون بر اين ، طبق م . مجمع عمومي فوق العاده با پيشنهاد هيئت مديره امكان پذير است

تصميم درباره ي صدور اوراق قرضه در مجمع عمومي فوق االده زماني امكان دارد كه هيئت مديره ي 

  .آن را پيشنهاد دهد

ره به مجمع عمومي فوق العاده ،  در موارد فوق منظور از ارائه ي پيشنهاد توسط هيئت مدي– تبصره

اين است كه تنها مديران شركت براي دعوت اين مجمع جهت تصميم گيري در خصوص تغييرات 

  .سرمايه ي اسمي و انتشار اوراق قرضه ، صالحيت قانوني دارند

بر اساس وحدت مالك حكم مقرر در موارد فوق الذكر نسبت به ساير اموري كه تصميم گيري در -

بنابراين براي دعوت مجمع . ها از اختيارات مجمع فوق العاده است ، توسعه يافته استمورد آن 

عمومي فوق العاده جهت تصميم گيري رباره ي تغييرات اساسنامه انحالل و ساير اموري كه در 

  .صالحيت اين مجمع است ، تنها هيئت مديره مقام صالحيت دار براي دعوت مي باشد

ري كه تصميم گيري در خصوص آنها در صالحيت مجمه عمومي فوق العاده  با توجه به امو–تبصره 

  .است ، تشكيل اين مجمع در دوره تصفيه معموالً ضرورت ندارد
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براي شركت در حال . تغيير سرمايه ي اسمي شركت تنها در زمان حيات شركت امكان دارد : مثال

.  ي اسمي باشد يا كاهش آن مجاز نيستتصفيه تغيير سرمايه اعم از اين كه در قالب افزايش سرمايه

  .هم چنين است انتشار اوراق قرضه با اوراق مشاركت

زيرا شخصيت حقوقي شركت .  انحالل شركت موجب بي اعتبار شدن اساسنامه ي آن نيست– تبصره

در حال تصفيه محفوظ است و تنها اهليت آن با انحالل محدود مي شود و به تبع آن اهليت استيفا 

به دليل بقاي شخصيت حقوقي ، استمرار اعتبار و نفوذ اساسنامه ي شركت در دوره . مي شودمحدود 

  .ي تصفيه ضروري است

ممكن است در دوره تصفيه ، تغيير شروطي در اساسنامه ي شركت به منظور تسريع و تسهيل عمليات 

ر براي دعوت مجمع در اين صورت مدير يا مديران تصفيه تنها مقام صالحيت دا. تصفيه ضرورت يابد

  .عمومي فوق العاده جهت تغيير اساسنامه هستند

 مطابق اليحه ي قانوني مديران شركت در دو مورد مكلف به دعوت مجمع عمومي فوق –تبصره 

موارد تكليف اعضاي هيئت مديره براي دعوت . العاده هستند در ساير موارد دعوت اختياري است

  : است مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير

  ) كاهش اجباري( دعوت مجمع عمومي فوق العاده براي كاهش سرمايه ي اسمي –الف 

 اليحه قانوني ، مبلغ پرداخت نشده سهام شركت سهامي بايد در مهلت مقرر به موجب 33مطابق م -

اساسنامه از سهام داران مطالبه شود ، در غير اين صورت هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي فوق 

اگر . ده را به منظور كاهش سرمايه ي اسمي شركت تا مبلغ پرداخت شده ي آن ، دعوت كندالعا

مجمع عمومي فوق العاده به اين منظور دعوت نشود و يا دعوت شود و متشكل نگردد و يا به هر دليل 
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كاهش سرمايه ي اسمي را تصويب نكند ، هر ذي نفع مي تواند تقليل سرمايه ي اسمي شركت را تا 

  .ان پرداخت شده ، آن را از دادگاه صالحيتدار تقاضا كندميز

 تنها موردي كه دادگاه مجاز به صدور حكم بر تغيير اساسنامه ي شركت شده ، صدور حكم – تبصره

بر كاهش سرمايه ي اسمي تا ميزان پرداخت شده ي آن در صورت عدم تصويب موضوع توسط مجمع 

تب فوق مراجع صالحيتدار براي تغيير اساسنامه ي شركت با توجه به مرا. عمومي فوق العاده است

  .سهامي عبارت است از مجمع عمومي فوق العاده و دادگاه

  . دعوت مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري بقا يا انحالل شركت است–ب 

شركت از  اليحه قانوني ، اگر در اثر زيان هاي وارد شده به شركت ، حداقل سرمايه ي 141طبق م -

بين برود ، هيئت مديره ي شركت مكلف است بالفاصله مجمع عمومي فوق العاده را به منظور تصميم 

 5اگر اين مجمع رأي بر بقاي شركت دهد ، بايد با رعايت م . گيري بقا يا انحالل شركت دعوت كند

يزان سرمايه در همان جلسه ، كاهش سرمايه ي اسمي شركت تا م) حداقل سرمايه(اليحه ي قانوني 

در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده . ي موجود بايد توسط مجمع عمومي فوق العاده تصويب شود

به منظور فوق به هر دليل تشكيل شود يا در صورت تشكيل نتواند انحالل شركت يا بقاي آن يا كاهش 

  .دگاه تقاضا كندسرمايه ي آن را تصويب كند ، هر ذي نفع مي تواند صدور حكم انحالل را از دا

  تشكيل مجمع عمومي : مرحله ي دوم 

مانند مجمع عمومي مؤسس ، تشكيل مجامع عمومي فوق العاده و عادي مستلزم تحقق نصاب قانوني 

در مجامع عمومي عادي و فوق العاده مانند مجمع عمومي مؤسس اصاالً مبنا ، . رسميت جلسه است

 در هر كدام از هر دو مجمع در يك دوره پايه ي نصاب استثنائاً) سهمي است. (نصاب سرمايه اي است

  . بر تعداد سهامداران حاضر در جلسه استوار شده است
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 ميزان نصاب رسميت جلسه ي مجمع عمومي فوق العاده بعد از دعوت اول عبارت است از :نكته 

سميت اين اگر بعد از دعوت اول ، نصب ر. حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند

  سهامي كه مجمع حاصل نشود ، بعد از دعوت دوم رسميت منوط است به حضور دارندگان بيش از 

  .حق رأي دارند

در نتيجه .  دعوت مكرر مجمع عمومي فوق العاده به طور وابسته صرفاً براي دو مرتبه امكان دارد:نكته 

يعني .  دعوت مكرر سوم ، دعوت مستقل استاگر پس از دعوت دوم ، نصاب رسميت محقق نشود ،

) بيش از نصف سهام. (نصاب رسميت جلسه ي آن همان نصاب رسميت جلسه ي بعد از دعوت اول

  .يعني حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند

 ميزان نصاب رسميت جلسه ي مجمععمومي عادي بعد از دعوت اول مانند مجمع عمومي فوق :نكته 

اگر پس از دعوت اول ، . اده عبارت است از حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارندالع

نصاب رسميت محقق نشود ، در دعوت دوم اين مجمع با حضور هر عده از سهامداران رسميت پيدا مي 

  ).يعني پايه نصاب عدوي است. (كند

دي بعد از دعوت دوم ، حضور تعداد  اليحه قانوني براي رسميت جلسه ي مجمع عمومي عا– تبصره

مشخصي از سهامداران را الزامي نكرده است و به بيان عنووان حضور هر عده از صاحبان سهام اكتفا 

با وجود اين بر اساس ديدگاه غالب ، براي رسميت جلسه مجمع عمومي عادي بعد از . نموده است

  .دعوت دوم ، حضور سه سهام دار ضروري است

ق اليحه قانوني در مجمع عمومي فوق العاده ي شركت سهامي خاص به طور استثنايي  مطاب– تبصره

در يك مورد ، پايه ي نصاب رسميت جلسه ، عده ي سهام داران حاضر در جلسه است نه ميزان سهام 
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در شركت سهامي عام ، همواره مبناي نصاب رسميت جلسه ي مجمع عمومي فوق العاده ميزان . آن ها

  . در جلسه استسهام حاضران

در شركت سهامي خاص ، جلسه ي دوم مجمع عمومي فوق العاده كه به منظور تعيين تكليف آورده 

هاي غير نقد خريداران سهام جديد تشكيل مي شود ، با حضور بيش از نصف سهام داران صرف نظر 

  .ميزان سهام آن ها رسميت دارد

  

  23/7/90         31جلسه 

.  گروه تشريفات مجمع و اركان مجمع قابل تقسيم بندي است2مي به شرايط تشكيل مجامع عمو

در .  اليحه قانوني شرايط دعوت مجامع عمومي از تشريفات تشكيل مجمع است97مطابق تبصره ماده 

 ركن است كه 2مقابل تشريفات تشكيل مجمع اركان مجمع عمومي قرار دارد مجامع عمومي داراي 

 اداره كننده مجمع ركن اداره كننده مجامع عمومي -2 رسميت جلسه    نصاب قانوني-1: عبارتند از 

 مجمع با هيئت رئيسه مجمع عمومي ناميده شده است هيئت رئيسهدر شركت هاي سهامي هيئت 

 مجمع رئيسهمديره شركت تفاوت دارد هيئت مديره ركن اداره كننده شركت است در حالي كه هيئت 

  .ي صالحيت داردتنها براي اداره جلسه مجمع عموم

 - 1:  عضو است كه عبارتند از 4 مجمع متشكل از رئيسهدر شركت هاي سهامي عام و خاص هيدت *

  . عضو ناظر و يك منشي-2   رئيسهيس هيئت ئر

رياست هيئت رئيسه مجامع عمومي اصوالً با رئيس هيئت مديره شركت است مگر در موارد : تبصره 

اين موارد استثنايي عبارتند .  مجمع را عهده دار شودرئيسه زير كه بايد شخص ديگري رياست هيئت

  : از 
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چنانچه در اساسنامه شركت شرط شده باشد كه رياست هيئت رئيسه مجمع را رييس هيئت  -1

 .مديره عهده دار نگردد

 .در صورتي كه انتخاب اعضاي هيئت مديره دستور جلسه مجمع باشد -2

 -3 .ز اعضاي هيئت مديره دستور جلسه مجمع عمومي باشددر صورتي كه عزل تمام يا برخي ا

 مجمع توسط رييس هيئت مديره شركت رئيسهدر دو مورد فوق مبناي منع رياست هيئت  : تبصره

  .رعايت بي طرفي ركن اداره كننده مجمع براي اداره جلسه است

 در مجمع عمومي مؤسس  -4

سهام شركت % 20ي توسط دارندگان الاقل  اليحه قانون95در صورتي كه مجمع عمومي طبق ماده  -5

 .دعوت شده باشند

 مجمع بايد از بين سهام داران رئيسه اليحه قانوني كليه اعضاي هيئت 96زيرا در اين فرض طبق ماده 

  .حاضر در جلسه انتخاب شوند

در صورتي كه مجمع عمومي بعد از انحالل و در دوره تصفيه شركت تشكيل گردد چنانكه بيان شد  -6

با انحالل شركت سمت اعضاي هيئت مديره و همچنين رئيس و نائب رئيس آن از بين مي رود 

بنابراين در دوره تصفيه براي شركت رئيس هيئت مديره متصور نيست مدير تصفيه نيز از اين حيث 

 .نمي تواند جانشين رييس هيئت مديره شود

 مثال در اثر بيماري قادر به انجام وظايف در صورتي كه رئيس هيئت مديره موقتاً به عنوان : 1تبصره 

بنابراين اگر رئيس هيئت مديره به . خود نباشد وظايف او را بايد نايب رئيس هيئت مديره انجام دهد

 رئيسه مجمع نباشد نائب رييس هيئت مديره رييس هيئت رئيسهطور موقت قادر به رياست هيئت 

  .مجمع خواهد بود
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 مجمع با رييس هيئت مديره شركت نيست رييس رئيسهت هيئت در مواردي كه رياس : 2تبصره 

  .مجمع بايد از بين تمام سهام داران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انخاب شود

 همواره بايد از بين سهام داران حاضر در جلسه مجمع عمومي انتخاب رئيسهدو عضو ناظر هيئت *

  .هد آمدشود انتخاب اعضاي ناظر با اكثريت نسبي به عمل خوا

يسه نيز همواره بايد در جلسه مجمع عمومي با اكثريت نسبي انتخاب شود الزم ئعضو منشي هيئت ر-

سهام شركت % 20نيست عضو منشي سهام دار باشد مگر اينكه مجمع عمومي توسط دارندگان الاقل 

ز جمله  ارئيسه اليحه قانوني همه اعضاي هيئت 96دعوت شده باشد كه در اين صورت مطابق ماده 

  . عضو منشي بايد با اكثريت نسبي از بين سهام داران حاضر در جلسه انتخاب شوند

 مجامع عمومي تنظيم و امضاي صورت جلسه تصميمات و رئيسهيكي از مهمترين مظايف هيئت -

مذاكرات مجمع عمومي است صورت مجلس را عضو منشي تنظيم مي كند ولي همه اعضاي هيئت 

ند بنابراين الزم نيست صورت جلسه مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي توسط يسه بايد امضاء كنئر

  .سهام داران حاضر در جلسه امضا شود

صورت جلسه مجامع عمومي اصوالً در يك نسخه تنظيم و در مركز شركت نگه داري مي شود در 

 روزنامه  نسخه تنظيم شود و يك نسخه آن جهت ثبت و آگهي در2موارد زير صورت جلسه بايد در 

  .رسمي بايد به مرجع ثبت شركت ها تسليم گردد

 .در صورتي كه تصميم مجمع واجب تصويب ترازنامه باشد -1

 .در صورتي كه تصميم مجمع انتخاب مديران و بازرسي يا بازرسان شركت باشد -2

چنانچه تصميم مجمع مربوط به عزل اعضاي هيئت مديره يا بازرس شركت باشد ثبت صورت جلسه 

  .لزامي نيستا
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مطابق اليحه قانوني كه مجمع عمومي عادي تصميم به عزل بازرسي بگيرد بايد در همان  : تبصره

جلسه جانشين بازرس معزول انتخاب شود در غير اين صورت تصميم راجع به عزل بازرس اعتبار ندارد 

ان معزول در همان ولي در صورت تصميم گيري درباره عزل اعضاي هيئت مديره انتخاب جانشين مدير

  .جلسه الزامي نيست

 .در صورتي كه تصميم مجمع عمومي راجع به افزايش يا كاهش سرمايه باشد -3

 .در صورتي كه تصميم مجمع در خصوص تغيير اساسنامه شركت باشد -4

 .اگر تصميم مجمع مربوط به انحالل و نحوه تصفيه شركت باشد -5

 يا كلي مهلتي براي ثبت صورت جلسات مجامع عمومي مقرر در اليحه قانوني به صورت عام : تبصره

 اليحه قانوني صورت جلسه تصميم مجمع عمومي فوق العاده 209نشده است با وجود اين مطابق ماده 

 روز از تاريخ تشكيل جلسه صورت ثبت به مرجع ثبت 5در خصوص انحالل شركت بايد حداكثر ظرف 

بق رويه مرجع ثبت شركت ها مهلت ثبت صورت جلسه شركت ها تسليم شود در ساير موارد مطا

  .مجامع حداكثر يك ماه از تاريخ مجمع است

  :اختيارات مجامع عمومي 

اختيارات مجمع عمومي فوق العاده در اليحه قانوني به طور حصري پيش بيني شده است در نتيجه 

اره شركت مانده مجمع غير از موارد مطرح تصميم گيري در ساير امور در صالحيت ديگر اركان اد

 اليحه 83عمومي عادي و هيئت مديره شركت است اختيارات مجمع عمومي فوق العاده مطابق ماده 

  :ق و ديگر مواد اين مصوبه به شرح زير است 
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   تصميم گيري در مورد انحالل شركت پيش از موعد – 1

 گروه انحالل اختياري و 2 به انحالل شركت هاي سهامي با توجه به مرجع تصميم گيرنده درباره آن

  .انحالل قضايي تقسيم مي شود

تصميم گيري درباره انحالل اختياري پيش از موعد شركت منحصراً در صالحيت مجمع عمومي فوق 

 اليحه 83العاده است ولي انحالل قضايي با حكم دادگاه صورت مي گيرد بنابراين برخالف ظاهر ماده 

 مرجع صالحيت دارند كه 2ه انحالل پيش از موعد شركت سهامي قانوني براي تصميم گيري دربار

  : عبارتند از 

 مجمع عمومي فوق العاده -1

 -2 دادگاه صالحيت دار

   تصميم گيري در مورد تغيير اساسنامه شركت – 2

 اليحه قانون تصميم گيري در مورد تغيير اساسنامه شركت منحصراً در صالحيت 83مطابق ماده 

 العاده است برخالف ظاهر اين ماده در يك مورد دادگاه نيز مي تواند حكم به تغيير مجمع عمومي فوق

 اليحه قانوني اگر شركت مانده مبلغ اسمي سهام را مطابق 33اساسنامه شركت دهد طبق ماده 

اساسنامه مطالبه نكند هيئت مديره بايد بالفاصله مجمع عمومي فوق العاده را جهت كاهش مبلغ 

شركت تا مبلغ تأديه شده دعوت كند و تشكيل دهد در غير اين صورت هر ذي نفع مي سرمايه اسمي 

تواند كاهش سرمايه اسمي را از دادگاه تقاضا كند و دادگاه حكم به اصالح اساسنامه در ارتباط با مبلغ 

  .سرمايه اسمي صادر خواهد كرد
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   تصميم گيري درباره تغييرات سرمايه شركت– 3

 شكل افزايش سرمايه اسمي و كاهش سرمايه اسمي امكان 2ي شركت سهامي به تغيير سرمايه اسم

پذير است در هر دومورد مرجع صالح براي تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده است كه فقط به 

  .پيشنهاد هيئت مديره مي تواند در اين باره تصميم بگيرد

  :د سهام جديد تصميم گيري درباره سلب حق تقدم سهام داران براي خري– 4

 تصميم گيري درباره سلب حق تقدم سهام داران در مجمع عمومي فوق العاده تنها به پيشنهاد هيئت 

  .مديره شركت امكان پذير است

  : تصميم گيري درباره تبديل سهام بي نام به بانام و تبديل سهام با نام به بي نام– 5

يم آنها به سهام با نام و بي نام است وجه تمايز مطابق اليحه قانوني يكي از تقسيم بنديهاي سهام تقس

اصلي سهم با نام با سهم بي نام در اين است كه مشخصات سهم با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت 

درج گردد در حالي كه سهم بي نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم مي شود و متصرف آن بر 

 آن است مگر اينكه خالف مدول اماره تصرف اثبات م مالك. ق35مبناي اماره تصرف موضوع ماده 

  .شود

نام دارنده سهام با نام از مندرجات الزامي ورقه سهام با نام نيست ولي نوع سهم از حيث با نام  : تبصره

  . اليحه قانوني درج گردد26يا بي نام بودن بايد روي ورقه سهم طبق ماده 

ني سهم با نام مشمول اماره يد نيست مالك سهم با نام با توجه به مراتب فوق براي تشخيص مالك قانو

  .از نظر شركت و اشخاص ثالث شخصي است كه نام او در دفتر ثبت سهام شركت قيد شده است
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دفتر ثبت سهام دفتري است كه در مركز شركت نگه داري مي شود اين دفتر ارتباطي با اداره ثبت -

اره ثبت ها اعالم نمي شود اليحه قانوني شرايط شكلي يا شركت ها ندارد تغيير مندرجات آن نيز به اد

تنظيمي خواصي براي دفتر ثبت سهام مقرر نكرده است بنابراين شركت مي تواند همه دفتري را براي 

  .اين امر اختصاص دهد

ت يكي از مواردي كه ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها و انتشار آگهي در مورد . ق200مطابق ماده -

امه رسمي الزم است تصميم راجع به تبديل شركاء است تبديل شركاء با انتقال سهام يا آن در روزن

ت انتقال سهام يا سهم الشركه شركت هاي . ق200سهم الشركه صورت مي گيرد در نتيجه طبق ماده 

تجارتي بايد نزد مرجع ثبت شركتها ثبت و مطابق مقررات آگهي گردد در غير اين صورت در برابر 

سمي قابل استناد نيست به موجب اليحه قانوني شركت هاي سهامي عام و خاص و مطابق مراجع ر

در نتيجه . ت خارج شده اند. ق200قوانين حاكم بر شركت هاي تعاوني اين شركت ها از شمول ماده 

در شركت هاي سهامي و تعاوني ثبت انتقال سهام نزد مرجع ثبت شركت ها و نشر آگهي در اين 

بنابراين در شركت هاي سهامي هام و خاص نه نقل انتقال سهام بي نام به اداره . ستخصوص الزم ني

  .ثبت شركت ها اعالم مي شود و نه انتقال سهام با نام

 اليحه قانوني در صورتي كه انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركت قيد نشده 40بر اساس ماده -

بل استناد است ولي در رابطه انتقال دهنده با انتقال گيرنده باشد در برابر شركت و اشخاص ثالث غير قا

معتبر است بنابراين تا پيش از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام انتقال گيرنده مي تواند به استناد 

قرارداد الزام انتقال دهنده به تسليم اوراق سهام يا ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شركت را از دادگاه 

  .ر صورت اخير دعوا بايد به طرفيت انتقال دهنده و شركت اقامه شودتقاضا نمايد د
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همچنين انتقال دهنده مي تواند بر اساس اين قرارداد الزام انتقال گيرنده به پرداخت قيمت معامله را 

از دادگاه بخواهد ولي از نظر شركت كليه حقوق مالي و غير مالي ناشي از سهم متعلق به انتقال دهنده 

نين تا پيش از ثبت انتقال بستانكاران انتقال دهنده مي توانند سهام موضوع معامله را به است همچ

  .عنوان اموال انتقال دهنده توقيف كنند

چنانچه قرارداد انتقال در ابتداي سال مالي منعقد شود ولي ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شركت در 

ر بايد به طور مساوي بين انتقال دهنده و انتقال ميانه سال مالي صورت گيرد سود سال مالي مورد نظ

  .گيرنده تقسيم شود

با توجه به امكان سوء استفاده از ابزار سهام بي نام در نظام هاي حقوقي معموالً اين ابزار با بدبيني -

برخورد مي شود و محدوديتهاي براي آن پيش بيني مي كند در حقوق ايران مهمترين محدوديتهاي 

  : ي نام توسط شركت هاي سهام موارد زير است صدور سهام ب

يكي از شرايط ورود شركت هاي سهامي عام به بورس اوراق بهادار با نام بودن تمام سهام آنها ) الف 

  .است بنابراين شركت هاي پذيرفته شده در بورس نمي توانند سهم بي نام صادر كنند

ركزي ايران و بيمه گري همه سهام شركت مطابق قانون پولي و بانكي كشور ق تاسيس بيمه م) ب 

  .هاي سهامي عام بانك و بيمه خواه در بورس باشند يا خارج از بورس بايد با نام باشد

گرچه در اليحه قانوني محدوديت صريحي براي ميزان سهام بي نام شركت هاي سهامي پيش : تبصره 

 نام صادر كند ولي با نام بودن همه بيني نشده است شركت نمي تواند تمام سهام خود را به صورت بي

  .سهام شركت مجاز است سهام زير در كليه شركت هاي سهامي بايد با نام باشد

 -1 سهام وثيقه مديران

 -2 .سهامي كه مبلغ اسمي آنها به طور كامل پرداخت نشده است
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 -3 .سهامي كه به منظور تعويض با اوراق قرضه قابل تعويض صادر شده است

ابق اليحه قانوني شركت سهامي مي تواند با رعايت محدوديت هاي فوق سهام با نام خود مط : تبصره

  .را به بي نام تبديل كند و بددون هيچ محدوديتي مجاز است سهام بي نام را به با نام تبديل نمايد

با توجه به مراتب فوق در برخي شركت هاي سهامي عام مجمع عمومي فوق العاده براي  : تبصره

 .م گيري در مورد تبديل سهام قانوناً صالحيت ندارد مثل شركت سهامي عام بانك و بيمهتصمي

 

 

 )90 / 7 / 26(جلسه سي و دوم            

  

  صدور سهام ممتاز تصميم گيري درباره ي صدور سهام ممتاز . 6

سيم تقسيم بندي ديگري كه براي سهام شركت هاي سهامي در اليحه ي قانوني پيش بيني شده، تق

سهم ممتاز به سهمي گفته مي شود كه در مقايسه با ساير . سهام اين شركت ها به عادي و ممتاز است

  .سهام شركت از امتياز خاصي برخوردار است

هر امتيازي در ارتباط .  امتيازاتي كه براي سهام ممتاز مي توان در نظر گرفت، احصا نشده است:نكته 

اي بخشي از سهام شركت درنظر گرفته شود، به آن سهام، سهام با حقوق مالي يا غير مالي سهم بر

ممتاز اطالق مي شود معموالً امتياز سهام ممتاز به رأي بيش تر يا سود بيش تر، مطابق اليحه ي 

قانوني ايجاد سهام ممتاز يا با شرط اساسنامه ي شركت امكان پذير است يا با مجمع عمومي فوق 

م ممتاز در اساسنامه شرط نشده باشد، مجمع عمومي فوق العاده تا پيش العاده در صورتيكه ايجاد سها
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در دوره ي تصفيه، ايجاد سهام ممتاز امكان پذير . از انحالل شركت قادر به ايجاد سهام ممتاز است

  . نيست

  تغيير امتيازات سهام ممتاز   . 7

 سهام ضرورت يابد، در اين ممكن است پس از ايجاد سهام ممتاز، تغيير امتيازات و حقوق اين گونه

 اليحه قانوني، مجمع عمومي فوق العاده مي تواند، تصميم بر تغيير امتيازات 42صورت به موجب م 

مجمع عمومي فوق العاده براي . تغيير امتياز سهم ممتاز با سلب آن تفاوت دارد. سهام ممتاز بگيرد

ونه سهام محسوب مي شود، صالحيت سلب امتيازات ممتاز كه از حقوق مكتسبه ي دارندگان اين گ

مقصود از تغيير امتيازات سهام ممتاز، ايجاد مزيت جديدي براي سهم ممتاز به جاي مزيت . ندارد

  .پيشين بود

در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده تصميم به تغيير امتياز سهام ممتاز بگيرد، اين تصميم معتبر 

  . سهام ممتاز واقع شود1+ صف مگر اين كه مورد تأييد دارندگان ن. نيست

 اليحه ي قانوني، ساز و كار خاصي براي تغيير حقوق نوع مخصوصي از سهام 93 به موجب م –تبصره 

 اليحه ي قانوني درباره ي تغيير 42شركت مقرر شده است كه با حكم مقرر در قسمت اخير م 

 ارتباط با موضوعات به شرح زير تفاوت هاي اصلي دو حكم فوق در. امتيازات سهام ممتاز تفاوت دارد

  :است 

 اليحه ي قانوني، تصميم گيري درباره ي تغيير امتيازات ممتاز صراحتاً در صالحيت 42 طبق م )الف 

 اليحه قانوني، عنوان مجمع عمومي به طور 93در حالي كه در م . مجمع عمومي فوق العاده است

 عمومي صالحيتدار براي تغيير حقوق نوع مطلق استفاده شده و ق گذار به طور صريح نوع مجمع

  .مخصوصي از سهام شركت را مورد حكم قرار نداده است
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 اليحه ي قانوني، تصميم گيري مجمع عمومي در خصوص تغيير امتيازات سهام ممتاز 42 طبق م )ب 

  . اين سهام تأييد شود1+ زماني معتبر است كه توسط دارندگان نصف 

، تشكيل مجمع عمومي )42(مع عمومي فوق العاده در چارچوب اليحه براي تأييد تصميم گيري مج-

 اليحه ي قانوني، مجمع 93در حالي كه اگر طبق م . توسط دارندگان سهام ممتاز الزامي نيست

عمومي تصميم تغيير حقوق نوع مخصوصي كه از سهام شركت بگيرد، اين تصميم بايد در جلسه ي 

وصي از سهام شركت تشكيل مي شود، مورد تصميم گيري قرار خاصي كه با حضور دارندگان نوع مخص

  .بگيرد

نصاب رسميت جلسه ي خاص فوق در دعوت اول عبارت است از حضور دارندگان الاقل نصف نوع 

مخصوص سهام شركت بعد از دعوت دوم عبارت است از حضور دارندگان 
3

  از نوع مخصوص سهام 1

، اكثريت تصميم گيري در اين مجمع عبارتند از شركت
3

  . از آراي حاضر در جلسه ي رسمي2

 اليحه ي قانوني ارائه شده است كه مهم 93 و 42 راه حل هاي مختلفي براي جمع احكام م –تبصره 

بق اين نظريه ط. تفكيك بين سهام ممتاز و نوع مخصوصي از سهام شركت: ترين آن ها عبارتند از 

  .است، نه ممتاز)  سهام مؤسس–سهام انتفاعي (مقصود از نوع مخصوص سهام شركت 

 اليحه ي قانوني، مجمع عمومي فوق 93 بنابر ديدگاه غالب، منظور از مجمع عمومي در م –تبصره 

  .العاده است

  تصميم گيري در انتشار صدور اوراق قرضه . 8

هاي سهامي عام مي توانند ورقه ي قرضه منتشر كنند و شركت مطابق اليحه ي قانوني ، تنها شركت 

در شركت هاي سهامي عام انتشار اوراق قرضه زماني امكان . هاي سهامي خاص از اين امر ممنوع اند

دارد كه يا در اساسنامه ي شركت پيش بيني شده باشد يا مورد تصويب مجمع عمومي فوق العاده قرار 
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اسنامه ي شركت، امكان صدور اوراق قرضه شرط شده باشد، تصميم مجمع در نتيجه اگر در اس. بگيرد

عمومي فوق العاده الزم نيست و هيئت مديره ي شركت مي تواند بر اساس شرط اساسنامه به صدور 

  .اوراق قرضه مبادرت كند

 به موجب نظريه ي شوراي نگهبان، مقررات حاكم بر انتشار اوراق قرضه 1386 در سال –تبصره 

  .ف شرع مي باشدخال

 شركت سهامي عام با رعايت شرايط زير مي تواند بر اساس تصميم مجمع عمومي فوق العاده مبادرت •

  : به انتشار اوراق قرضه كند 

 .شركت بايد به ثبت رسيده باشد -1

 .كليه ي مبلغ اسمي سهام شركت توسط سهام داران تأديه شود -2

شته و در ترازنامه ي آن به تصويب مجمع عمومي فوق حداقل دو سال از تاريخ ثبت شركت گذ -3

 .العاده رسيده باشد

 مطابق اليحه قانوني، مجمع عمومي فوق العاده مي تواند پس از تصويب و انتشار اوراق قرضه –تبصره 

در نتيجه هيئت مديره مكلف .  سال براي اجراي آن زمان دهد2به هيئت مديره ي شركت حداكثر 

در صورت اعطاي مهلت توسط مجمع .  گيري مجمع، اوراق قرضه را منتشر سازدنيست پس از تصميم

 سال، يك يا چند بار تا سقف ميزاني كه مجمع عمومي فوق 2هيئت مديره مي تواند طي حداكثر 

  .العاده تصويب كرده است به انتشار اوراق قرضه مبادرت كند

  تصميم گيري در انتشار اوراق مشاركت . 9
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، شركت هاي سهامي عام و خاص و تعاوني 1376 ي انتشار اوراق مشاركت مصوب به موجب نحوه-

 اين ق، مي توانند اوراق مشاركت 1توليد و كنار ساير نهادهاي عمومي دولتي به شرح مقرر در م 

  .منتشر كنند

در ق فوق به طور صريح، مرجع صالح براي تصميم گيري درباره ي انتشار اوراق مشاركت مورد حكم -

برخي تصميم گيري در مورد انتشار . بنابراين در خصوص موضوع، اختالف نظر است. ار نگرفته استقر

اوراق مشاركت را در صالحيت مجمع عمومي عادي مي دانند و بر رد صالحيت مجمع عمومي فوق 

  .العاده در هر حال نظر غالب، ديدگاه دوم است

  وع ديگر شركت هاي تجارتيتصميم گيري در مورد تبديل شركت سهامي به ن . 10

   اختيارات مجمع عمومي عادي □

 اليحه ي قانوني، مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه ي امور شركت به جز آن 86طبق م -

بنابراين برخالف مجامع . چه كه در صالحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق العاده است، تصميم بگيرد

با وجود اين، مهم ترين اموري كه . ومي عادي حصري نيستعمومي فوق العاده، اختيارات مجمع عم

  : مطابق اليحه ي قانوني، در صالحيت اين مجمع قرار دارند به شرح زير است 

  : انتخاب و عزل هيئت مديره  ) 1

اولين .  انتخاب اعضاي هيئت مديره شركت سهامي در صالحيت مجامع عمومي مؤسس و عادي است•

در هر حال دادگاه . تخاب مي كند و مديران بعدي را مجمع عمومي عاديمديران را مجمع مؤسس ان

براي انتخاب اعضاي هيئت مديره ي شركت سهامي، صالحيت ندارد حتي اگر مدت مأموريت مديران 

  .خاتمه يافته يا سمت تمام يا برخي از اعضاي هيئت مديره خاته نيافته باشد
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. مع عمومي عادي در صالحيت دادگاه نيز قرار دارد تصميم گيري عزل هيئت مديره، عالوه بر مج•

مجمع عمومي عادي بدون ضرورت تحقق جهات قانوني به هر دليلي مي تواند عزل اعضاي هيئت 

  : مديره را تصويب كند ولي عزل مديران توسط دادگاه منوط است به وجود جهات قانوني 

  : جهات قانوني عزل مديران توسط دادگاه عبارت است از 

 .فقدان شرايط قانوني تصدي اين سمت در شخص به هنگام قبول سمت -1

 .زوال شرايط قانوني از شخص پس از قبول سمت -2

 اليحه ي قانوني، هر ذي نفع مي تواند 111 در صورت وجوه جهات فوق، طبق تبصره ي م –تبصره 

قرار باشد قطعي . (هر حكمي كه دادگاه صادر كند قطعي است. عزل مدير را از دادگاه تقاضا كند

 اليحه ي قانوني، حكم دادگاه در مورد دعواي عزل مدير، قطعي 111مطابق ظاهر تبصره ي م ) نيست

  .بنابراين اگر دادگاه قرار صادر كند، آن قرار قطعي نيست. است

مطابق اليحه ي قانوني، در شركت هاي سهامي، انتخاب عضو علي البدل براي اعضاي هيئت مديره -

با . نيست در حالي كه در شركت تعاوني در كنار اعضاي اصلي بايد عضو علي البدل انتخاب شودالزامي 

  .وجود اين در شركت هاي سهامي، انتخاب عضو علي البدل براي بازرس الزامي است

 اليحه ي 111 شرايط قانني عضويت در هيئت مديره ي شركت هاي سهامي به موجب م –تبصره 

  . گرفته است، در شركت سهامي عام و خاص يكسان استقانوني، مورد حكم قرار

 ) 2  انتخاب و عزل بازرس يا بازرسان

  : براي انتخاب بازرس شركت سهامي، سه مرجع قانوني صالحيت دارند -

 مجمع عمومي مؤسس براي انتخاب اولين بازرسان -1

 مجمع عمومي عادي براي انتخاب بازرسان بعدي -2
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 -3  اليحه ي قانوني153 انتخاب بازرس موقت با رعايت م دادگاه صالحيتدار براي

 اليحه ي قانوني، انتخاب بازرس توسط دادگاه براي شركت سهامي منوط است 153 طبق م –تبصره 

  : به وجود جهات قانوني؛ جهات قانوني مداخله ي دادگاه براي اين امر موارد زير است 

  

 عدم تعيين بازرس توسط مجمع عمومي -1

 ع بازرس يا بازرسان مجمع از ارائه ي گزارشامتنا -2

 ناتواني بازرسان منتخب مجمع از ارائه ي گزارش -3

 دخالت دادگاه براي تعيين بازرس موقت شركت، منوط است به تقاضاي شخص يا اشخاص –تبصره 

  .دادگاه رأساً حق دخالت براي اين امر ندارد. ذي نفع

اراي سمت قانوني است كه مجمع عمومي براي شركت،  بازرس منتخب دادگاه تا زماني د–تبصره 

پس از انتخاب بازرس توسط مجمع عمومي از سمت بازرس منتخب دادگاه . بازرس انتخاب نكرده باشد

  .زايل مي شود

 اليحه ي قانوني، در خصوصي تقاضاي تعيين بازرس موقت 153هر تصميمي كه طبق م  –تبصره 

  . استاتخاذ كند، قطعي و غير قابل شكايت

با توجه به مراتب فوق در ارتباط با اعضاي هيئت مديره ي شركت، دادگاه از اختيار عزل  –تبصره 

مديران در صورت اجتماع شرايط قانوني برخوردار است و در خصوص بازرس و بازرسان از انتخاب 

ركت، شرايط  اليحه ي قانوني، چنان چه بازرسان ش153بنابراين با توجه به مقررات م . بازرس موقت

قانوني تصدي اين سمت در موقع قبولي سمت نداشته باشند، يا پس از قبول شرايط آن ها زايل شود، 
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اشخاص ذي نفع نمي توانند عزل بازرس را بخواهند بلكه بايد خواسته ي آن ها انتخاب بازرس موقت 

  .باشد

ب شده توسط مجمع عمومي انتخاب بازرس موقت خود به خود موجب انعزال بازرس فاقد شرايط انتخا

  .عادي مي شود

  

  تعيين حق الزحمه و پاداش اعضاي هيئت مديره ) 3

 اليحه ي قانوني، عايدي سمالي اعضاي هيئت مديره ي شركت هاي سهامي، در قبال 134مطابق م -

  پاداش) حق الزحمه           ب) الف: خدماتي كه براي اداره ي شركت ارائه مي دهند عبارتند از 

  . حق الزحمه ي اعضاي هيئت مديره در اليحه، حق حضور هم ناميده شده است–صره تب

  : شرايط تعيين حق الزحمه براي هيئت مديره ○

 ) 1  .مجمع عمومي عادي بايد در مورد حق الزحمه ي مديران تصويب كند يا تصميم بگيرد

عضاي هيئت مديره ي ا: حق الزحمه صرفاً به اعضاي غير موظف هيئت مديره تعلق مي گيرد ) 2

  .شركت هاي تجاري به اعضاي موظف و غير موظف قابل تقسيم بندي است

منظور از موظف آن دسته اند كه عالوه بر عضويت در هيئت مديره با شركت رابطه ي استخدامي -

دارند و منظور از غير موظف، اعضايي هستند كه صرفاً عضو هيئت مديره اند و رابطه ي استخدام با 

  . ندارندشركت

حق الزحمه ي اعضاي هيئت مديره با توجه به ساعاتي كه به حضور در جلسات اختصاص مي  ) 3

يعني حق حضور نبايد درصد يا نسبتي از سود يا درآمد شركت . دهند به صورت مقطوع تعيين شود
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نكرده اليحه ي قانوني براي حق حضور مديران، سقفي مشخص . هر مبلغ باشد بايد مقطوع باشد. باشد

  .است

  :  شرايط تعيين پاداش براي اعضاي هيئت مديره ○

مشروط بر اين كه در .  پاداش اعضاي هيئت مديره را مجمع عمومي عادي تصويب مي كند–الف 

بنابراين مجمع . اساسنامه حق تصويب پاداش براي مديران به مجمع عمومي عادي اعطا شده باشد

  .تعيين پاداش براي هيئت مديره تصميم گيري كندعمومي عادي رأساً نمي تواند در خصوص 

 پاداش به اعضاي موظف و غير موظف هيئت مديره بدون تفاوت تعلق مي گيرد در حالي كه حق –ب 

  .الزحمه فقط براي اعضاي غير موظف هيئت مديره اختصاص دارد

بنابراين . د پاداش بايد به صورت نسبت و يا درصد معيني از سود خالص ساالنه ي شركت باش–ج 

 241مطابق م . برخالف حق حضور، مجمع عمومي نمي تواند پاداش را به صورت مقطوع تعيين كند

سودي كه در همان سال به % 5اليحه ي قانوني، در شركت هاي سهامي عام، پاداش مديران نبايد از 

 درصد 10 صاحبان سهام پرداخت مي شود، تجاوز كند و در شركت هاي سهامي خاص، نبايد بيش از

  .سودي باشد كه در آن سال به صاحبان سهام اختصاص مي يابد

 قاعده ي فوق كه پاداش اعضاي هيئت مديره را به درصدي از سود شركت محدود كرده –تبصره 

در نتيجه شرط خالف آن در اساسنامه باطل و بي اعتبار است و هم چنين . است، از قواعد امري است

  .نمي توانند برخالف حكم فوق تصميم بگيرندهيچ كدام از مجامع عمومي 

 ) 4  تصميم گيري در مورد حق الزحمه ي بازرس يا بازرسان
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اليحه ي . تعيين حق الزحمه ي بازرس يا بازرسان شركت در صالحيت مجمع عمومي عادي است-

قانوني عايدي مالي بازرسان شركت در قبال خدماتي كه به شركت ارائه مي كنند به حق الزحمه 

  .در نتيجه مجمع عمومي عادي نمي تواند براي بازرس پاداش تعيين كند. محدود كرده است

براي دريافت حق الزحمه در اليحه ي قانوني، تفاوتي بين بازرسان موظف و غير موظف وجود ندارد و 

  .به هر دو گروه حق الزحمه تعلق مي گيرد

  

  

  

  ندوخته ي اختياري بين سهامدارانتصميم گيري در خصوص توزيع سود قابل تقسيم و ا ) 5

مطابق اليحه ي قانوني، تصميم گيري درباره ي تقسيم سود يا اندوخته ي اختياري بين سهامداران -

 اين مصوبه تقسيم سود و اندوخته ي سود 90تنها در صالحيت مجمع عمومي عادي مطابق م 

  .صاحبان فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود

ه ي مجمع عمومي عادي، نه هيئت مديره صالحيت تقسيم سود بين سهامداران دارد و نه بدون مصوب

  .دادگاه مي تواند شركت را به توزيع سود ملزم كند

سود به موجب مقررات اليحه ي قانوني در شركت هاي سهامي به سود خالص و سود قابل تقسيم، -

  .قسيم را سود ويژه مي گويندسود خالص را سود ناويژه و سود قابل ت. تقسيم شده است

  : سود خالص عبارت است از -
   درآمد ساالنه                        –هزينه هاي استهالك ها و ذخاير 

  : سود قابل تقسيم عبارت است از -
   سود خالص     –وخته ي قانوني  اند– زيان هاي مالي سنوات پيشين و اندوخته ي اختياري  + سودهاي قابل تقسيم انباشته شده از سنوات قبل     
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، شركت مكلف )سود ويژه( اليحه ي قانوني، در صورت وجود سود قابل تقسيم 90 طبق م –تبصره 

باقي مانده را شركت مي % 90يعني % 10مازاد بر . آن را در هر سال مالي تقسيم مي كند% 10است 

  .فاده كندتواند انباشته كند و براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود است

سود قابل تقسيم را در هر سال مالي % 10در نتيجه مجمع عمومي عادي مكلف است تقسيم حداقل 

  .مورد تصويب قرار دهد

  

  

  . اندوخته در شركت هاي سهامي به دو نوع اندوخته ي قانوني و اختياري تقسيم مي شود▪

ه اي گفته مي شود كه كسر آن از  سرمايه ي احتياطي نيز ناميده اند به اندوخت:اندوخته ي قانوني -

 اليحه قانوني، هيئت مديره مكلف است 140بر اساس م . سود خالص براي مديران شركت الزامي است

در هر سال مالي، 
20

از سود خالص شركت را براي اندوخته ي قانوني اختصاص دهد تا مبلغ % 50  يا 1

پس از آن اگر از سود خالص شركت، مبلغ .  يا عشر سرمايه ي اسمي شركت شود%10اندوخته بالغ بر 

  .براي اندوخته كسر شود آن اندوخته اختياري اطالق مي شود

  

  90 / 8 / 7               جلسه سي و سه

  : تفاوت هاي اندوخته هاي اختياري و قانوني 

تياري تقسيم شده است كه اندوخته در اليحه قانوني اندوخته شركت هاي سهامي به قانوني و اخ

  .اختياري اصطالحاً سرمايه احتياطي ناميده مي شود

  : تفاوت هاي اصلي اندوخته قانوني با اختياري به شرح زير است 
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 تشكيل اندوخته قانوني الزامي است در حالي كه تشكيل اندوخته اختياري به صالحيه مجمع – 1

  .عمومي عادي وابسته است

اختياري با تصويب مجمع عمومي فوق العاده به سرمايه شركت قابل انتقال است يعني  اندوخته – 2

شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي فوق العاده به سهامداران به جاي طلب آنها بابت اندوخته 

اختياري سهم تحويل دهد در حالي كه اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمايه شركت نيست و شركت 

  .ند در قبال آن به سهام داران سهم اختصاص دهدنمي توا

 اندوخته اختياري با تصويب مجمع عمومي عادي به صورت نقدي بين سهام داران قابل توضيح – 3

است در حالي كه اندوخته قانوني را شركت نمي تواند نقداً تا زماني كه منحل نشده است بين سهام 

  .داران تقسيم كند

قوقي اندوخته هاي قانوني و اختياري جزء مطالبات سهام داران از شركت  از حيث ماهيت ح-تبصره 

سهامي هستند طلب سهام داران بابت اندوخته قانوني در حلول حيات شركت از جانب صاحبان سهام 

قابل مطالبه نيست ولي بعد از انحالل در عمليات تصفيه سهام داران طلبكار اندوخته قانوني از شركت 

  .و در اين خصوص در رديف ساير بستانكاران قرار مي گيرندمحسوب مي شوند 

اندوخته اختياري نيز طلب سهام داران از شركت است زيرا از سود خالص شركت كسر مي شود 

اندوخته اختياري را برخالف اندوخته قانوني شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي عادي پيش از 

  .انحالل نيز بين صاحبان سهام تقسيم كند

  :  تصميم گيري درباره نحوه توزيع سود بين سهام داران – 6

عالوه بر تصميم گيري درباره توزيع سود تعيين نحوه تقسيم سود بين سهام داران نيز در صالحيت 

مجمع عمومي عادي است مطابق اليحه قانوني مجمع عمومي عادي بايد در همان جلسه اي كه 
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ب مي كند نحوه توزيع سود را نيز بايد مشخص كند بنابراين تقسيم سود بين صاحبان سهام را تصوي

صالحيت تصميم گيري در مورد نحوه تقسيم سود در اختيار مجمع عمومي عادي است چنانچه مجمع 

عمومي عادي شيوه تقسيم سود را تصويب نكند تعيين نحوه تقسيم سود در صالحيت هيئت مديره 

 اليحه قانوني هيئت مديره بايد سود صاحبان سهام را 240شركت قرار مي گيرد در هر حال طبق ماده 

 ماه از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي كه توزيع سود در آن تصويب شده است بين 8حداكثر ظرف 

  .سهام داران تقسيم كند

  : اكثريت تصميم گيري در مجامع عمومي 

اكثريت تصميم گيري در مجمع عمومي فوق العاده اصوالً 
3

 آراء حاضر در جلسه رسمي است تمام 2

تصميماتي كه در اين مجمع اتخاذ مي شود ائم از تغيير اساسنامه انحالل شركت و ساير تصميمات با 

 اكثريت
3

 آراء حاضر در جلسه رسمي مجمع عمومي فوق العاده معتبر است بجز انتخاب اعضاي 2

با اكثريت نسبي معتبر است اكثريت تصميم گيري در مجمع عمومي عادي يسه مجمع كه ئهيئت ر

آراء حاضر در جلسه رسمي است در موارد زير تصميم گيري در ) 1+ نصف (اصوالً اكثريت مطلق 

  . مجمع عمومي عادي با اكثريت ديگري صورت مي پذيرد

 -1 .انتخاب اعضاي هيئت رييسه مجمع كه با اكثريت نسبي است

 .ب اعضاي هيئت مديره شركت كه با اكثريت نسبي استانتخا -2

 -3 .انتخاب بازرس يا بازرسان شركت كه با اكثريت نسبي است

 انتخاب رئيس هيئت مديره شركت به عنوان مدير عامل آن كه با اكثريت 
4

   آراء حاضر در جلسه 3

 .رسمي معتبر است

 ٢٤٤
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كثريتي كه در اليحه قانوني براي تصميم گيري توسط مجامع عمومي پيش بيني  باالترين ا-تبصره 

شده اكثريت الزم جهت انتخاب رييس هيئت مديره به عنوان مدير عامل است با وجود اينكه انتخاب 

مدير عامل در صالحيت هيئت مديره شركت مي باشد اگر رييس هيئت مديره بخواهد سمت مدير 

ي كند تصميم گيري در صالحيت مجمع عمومي عادي خواهد بود نه هيئت عاملي شركت را نيز تصد

مديره بنابراين در اليحه قانوني باالترين اكثريت قانوني جهت تصميم گيري براي مجمع عمومي عادي 

انتخاب ساير اعضاي هيئت مديره جز رييس هيئت مديره به عنوان مدير عامل . پيش بيني شده است

  . شركت استدر صالحيت هيئت مديره

 عزل مدير عامل در صالحيت هيئت مديره شركت است با وجود اين اگر مدير عامل منتخب -تبصره 

مجمع عمومي عادي باشد عزل او هم در صالحيت اين مجمع است و هيئت مديره حق عزل مدير 

 او عامل را ندارد در مواردي كه مدير عامل منتخب مجمع عمومي عادي است تصميم گيري براي عزل

  .در اين مجمع با اكثريت مطلق آراء حاضر در جلسه رسمي انجام خواهد شد

 با توجه به مراتب فوق جز در موارد استثنايي ذكر شده ساير تصميمات در مجمع عمومي -تبصره 

عادي بايد با اكثريت مطلق اتخاذ شود بنابراين به عنوان مثال تصميم گيري درباره عزل اعضاي هيئت 

  .چنين عزل بازرس با اكثريت مطلق امكان پذير استمديره و هم

  نحوه تصميم گيري شركا در شركت با مسئوليت محدود

 در شركت هاي با مسئوليت محدود برخالف شركت سهامي تعاوني اصوالً تشكيل مجمع  :1نكته 

عمومي جهت تصميم گيري شركاء در امور شركت الزامي نيست مگر اينكه تعداد شركاء شركت بيش 

 مرتبه براي تصميم گيري در 1در اين صورت بايد شركاء الاقل سالي ) 13حداقل ( شريك باشد 12از 

امور شركت مجمع عمومي تشكيل دهنده در شركت هاي با مسئوليت محدودي كه عده شركاء آنها 
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 شريك است تشكيل مجمع عمومي ضرورت ندارد البته اساسنامه شركت مي تواند در اين 13كمتر از 

  .كت ها نيز تصميم گيري با تشكيل مجمع را الزامي كندشر

 در مواردي كه تشكيل مجمع عمومي در شركت با مسئوليت محدود قانوناً الزامي است  :2نكته 

مطابق قانون تجارت تنها مقام صالحيت دار براي دعوت مجمع عمومي هيئت نظار شركت است نه 

  مديران آنها 

عمومي شركت با مسئوليت محدود برخالف شركت هاي سهامي و  در قانوني تجارت مجمع -تبصره

  .تعاوني به انواعي مانند مجمع عمومي عادي يا فوق العاده تقسيم نشده است

قانون تجارت حتي در فرضي كه تشكيل مجمع عمومي در شركت با مسئوليت محدود الزامي است 

يين تكليف درباره شيوه دعوت مجمع شرايط دعوت مجمع عمومي را مورد حكم قرار نداده است لذا تع

در اختيار شركاء شركت است شركاء مي توانند دعوت مجمع از طريق نشر آگهي يا ساير روش هاي 

كه مناسب مي داند را در اساسنامه مورد تصويب قرار دهند بنابراين دعوت مجمع عمومي در شركت با 

عوت صورت پذيرد افزون بر اين قانون مسئوليت محدود ممكن است به شيوه اي غير از نشر آگهي د

تجارت نصاب رسميت جلسه مجامع عمومي شركت با مسئوليت محدود را هم پيش بيني ننموده است 

لذا بايد شركاء در اساسنامه شركت با لحاظ اكثريت هاي كه در اين شركت براي اتخاذ تصميم گيري 

  .م قرار دهدپيش بيني شده است نصاب رسميت جلسه مجمع را نيز مورد حك

موافقت همه شركاء گرفته ( در شركت هاي با مسئوليت محدود تصميمات زير بايد با اتفاق آراء :نكته 

  .ائم از اينكه به روش حضوري با تشكيل مجمع باشد يا بدون تشكيل مجمع) شود

 ) ق ت110ماده (تصميم گيري درباره تغيير تابعيت شركت  -1

 كت با مسئوليت محدود به شركت تضامني يا نسبيتصميم گيري درباره تبديل شر -2
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 تصميم گيري درباره افزايش سرمايه اسمي شركت از طريق باال بردن سهم الشركه شركاء -3

   مهم222ماده 

ت كليه شركت هاي تجاري مشمول اين قانون مي توانند سرمايه اسمي . ق222 طبق ماده -تبصره 

ت خارج شده . اينكه شركت هاي سهامي از شمول مقررات قخود را افزايش يا كاهش دهند با توجه به

  . ت نيست. ق222اند در اين شركت ها افزايش يا كاهش سرمايه اسمي تابع ماده 

ت شركت با مسئوليت محدود مي تواند با رعايت مقررات اين ماده سرمايه . ق222 با توجه به ماده -

 اسمي توسط شركت با مسئوليت محدود پيش اسمي خود را افزايش دهد شرط اوليه افزايش سرمايه

بيني اين امر در اساسنامه شركت است در اين صورت شركت مي تواند از طريق ورود شريك جديد يا 

افزايش ميزان سهم الشركه شركاء موجود سرمايه اسمي خود را افزايش دهد اگر افزايش سرمايه اسمي 

د با ورود شريك جديد سرمايه اسمي خود را افزايش با باال بردن سهم الشركاء مورد نظر باشد بخواه

  .دهد تصميم گيري با اكثريت قانوني الزم براي تغيير اساسنامه شركت امكان پذير است

ت اصوالً تصميم گيري در شركت با مسئوليت محدود با موافقت دارندگان نصف . ق106مطابق ماده -

ري موافقت دارندگان نصف سرمايه حاصل سرمايه شركت صورت مي گيرد اگر در دور اول راي گي

نشود دوباره موضوع مورد نظر به راي گذاشته مي شود در دور دوم موافقت اكثريت مطلق عددي 

  .شركاء صرف نظر از ميزان سرمايه آنها الزم است

در مواردي استثنايي به شرح زير قانون تجارت اكثريت ديگري براي تصميم گيري شركاء مقرر كرده 

  .است

درصد سرمايه شركت %) 75 (3 تغيير اساسنامه شركت كه منوط است به موافقت دارندگان الاقل – 1

  .كه از نظر عددي نيز در اكثريت مطلق باشند
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 نوع 2بنابراين براي تصميم گيري در مورد تغيير اساسنامه شركت با مسئوليت محدود قانون ت 

  . محقق شوداكثريت را الزم دانسته است كه هر دو بايد تواماً

 اكثريت مقرر براي تغيير اساسنامه در شركت با مسئوليت محدود جزء قواعد تكميلي است -تبصره 

بنابراين شركاء مي توانند در اساسنامه شركت اكثريت ديگري براي تغيير اساسنامه پيش بيني كنند 

ن توجه به ميزان مثال ممكن است شرط كنند كه تغيير اساسنامه با اكثريت مطلق عددي شركاء بدو

  .سهم الشركه آنها معتبر است

ت شركت با مسئوليت محدود مي تواند از طريق كاهش تعداد شركاء يا . ق222 طبق ماده -تبصره 

كاستن از ميزان سهم الشركه آنها به طور مساوي سرمايه اسمي خود كاهش دهد با توجه به اينكه 

نامه مي شود اكثريت الزم براي تصميم گيري كاهش سرمايه اسمي در اين شركت سبب تغيير اساس

در مورد كاهش سرمايه همان اكثريت الزم براي تغيير اساسنامه شركت است در صورتي كه در 

اساسنامه شركت با مسئوليت محدود امكان كاهش سرمايه اسمي شرط شده باشد بايد در اساسنامه 

  . كاهش دهد پيش بيني شده باشدحداقلي كه تا ميزان شركت مي تواند سرمايه اسمي خود را

  عشرت اساسنامه شركت نمي تواند كمتر از . ق222طبق ماده 
10

 سرمايه اسمي شركت را حداقل 1

  .قرار دهد

% 75 تصويب انتقال سهم الشركه توسط شركاء به غير كه منوط است به موافقت دارندگان الاقل – 2

  . در اكثريت مطلق هستندسرمايه شركت كه از نظر عددي

در شركت هاي با مسئوليت محدود شركاء براي انتقال سهم الشركه آزادي عمل ندارند و به اين منظور 

بايد موافقت اكثريت شركاء به شرح فوق جلب شود موافقت ساير شركاء با اكثريت فوق براي انتقال 

ست ولي اگر شريكي بخواهد سهم سهم الشركه توسط يكي از شركاء به شخص خارج از شركت الزم ا
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الشركه خود را به شريك ديگري منتقل كند انتقال با موافقت انتقال دهنده و انتقال گيرنده معتبر 

  .است نيازي به موافقت ساير شركاء نيست

 اكثريت مقرر براي تصويب انتقال سهم الشركه توسط شريك شركت به غير از قواعد امري - 1تبصره

  .وانند اين اكثريت را فزايش يا كاهش دهنداست شركاء نمي ت

 براي انتقال سهم الشركه در شركت با مسئوليت محدود تنظيم سند رسمي الزامي است - 2تبصره 

تنها شركتي كه سند رسمي براي انتقال سهم الشركه در آن الزم است شركت با مسئوليت محدود مي 

  .باشد

اي انتقال سهم الشركه يا عدم تنظيم سند رسمي  در صورت فقدان موافقت اكثريت بر- 3تبصره 

براي انتقال قرارداد انتقال باطل است البته شريك شركت مي تواند به موجب سند عادي تعهد به 

انتقال سهم الشركه را در شركت با مسئوليت محدود به عهده گيرد قرارداد حاوي تعهد انتقال سهم 

  .الشركه به صورت سند عادي هم اعتبار دارد

 تصميم گيري درباره انحالل شركت كه منوط است به موافقت دارندگان بيش از نصف سرمايه – 3

  .شركت

 غير از موارد استثنايي فوق تصميم گيري درباره ساير امور شركت با مسئوليت محدود از -تبصره 

ب جمله انتخاب مديران عزل مديران انتخاب اعضاي هيئت نظار عزل اعضاي هيئت نظار و تصوي

ترازنامه و غيره منوط از موافقت دارندگان نصف سرمايه و اگر در راي گيري وحله اول موافقت 

دارندگان نصف سرمايه حاصل نشد در دور دوم راي گيري منوط است به موافقت اكثريت مطلق عددي 

  شركاء
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ي تواند ت از قواعد تكميلي است در نتيجه اساسنامه شركت م. ق106 اكثريت موضوع ماده -تبصره 

ترتيب مقرر در اين ماده را تغيير دهد به عنوان مثال ممكن است در اساسنامه شرط شود كه تصميم 

  گيري درباره امور شركت اصوآلً با اكثريت مطلق عددي شركاء معتبر است حتي در شور اول

مه  در صورتي كه نام مديران يا اعضاي هيئت نظار شركت با مسئوليت محدود در اساسنا-تبصره

شركت قيد شده باشد با توجه به اينكه عزل مديران بازرسان اشخاص نام برده در اساسنامه منجر به 

تغيير اساسنامه مي شود و در اين فرض تصميم گيري درباره عزل آنها بايد با اكثريت الزم براي تغيير 

  . اساسنامه صورت پذيرد

 براي تصميم گيري در امور شركت به  در شركت هاي با مسئوليت محدود حق راي شركاء-تبصره 

نسبت سهم الشركه آنها است مگر اينكه به موجب اساسنامه يا شركت نامه ترتيب ديگري مقرر شده 

  .باشد يعني براي برخي شركاء حق راي بيش از سهم الشركه آنها در شركت تعيين گردد

  :تصميم گيري شركاي شركت تضامني و نسبي در امور شركت -

در . اي تضامني و نسبي نظام تصميم گيري شركاء در امور شركت واحد و يكسان استدر شركت ه

اين شركت ها تحت هيچ شرايطي قانوناً تشكيل مجمع عمومي ضروري نمي باشد البته شركاء مي 

كه در اين صورت بايد . توانند در اساسنامه تشكيل مجمع براي تصميم گيري را پيش بيني كنند

  . و نحوه اداره آن در اساسنامه مورد حكم قرار گيردتشريفات دعوت مجمع

در شركت هاي تضامني و نسبي كليه تصميمات با موافقت همه شركاء قابل اتخاذ است در نتيجه در

  .اين دو شركت قاعده حاكميت راي اكثريت بر اقليت اعمال نمي شود
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مه انحالل شركت تبديل شركت بنابراين در شركت تضامني و نسبي تصميم گيري درباره تغيير اساسنا

به ساير شركت هاي تجاري از جمله شركت سهامي انتخاب مديران عزل مديران افزايش سرمايه اسمي 

  .كاهش سرمايه اسمي و غيره تنها با موافقت همه شركاء امكان پذير است
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