
 قانون تجارت 

  
   شمسی1304 خرداد 12 فروردین و 12 -1303 دلو 25مصوب  

  
  باب اول 

  
  تجار و معامالت تجارتی 

  
  . تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار داده است- 1ماده  

  
  : معامالت تجارتی از قرار ذیل است- 2ماده  

  

  .قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به -  1

  

  . تصدي به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوي که باشد-  2

  

و یا عاملی و همچنین تصدي به هر نوع تأسیساتی که براي انجام ) کمیسیون ( هر قسم عملیات داللی یا سفارش کاري -  3

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

  

  . تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که براي رفع حوائج شخصی نباشد-  4

  

  . تصدي به عملیات حراجی-  5

  

  .هاي عمومی  تصدي به هر قسم نمایشگاه- 6

  

  .ت صرافی و بانکی هر قسم عملیا-  7

  

  . معامالت برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد-  8

  

  . عملیات بیمه بحري و غیره بحري-  9

  

  .سازي و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها  کشتی-  10

  
ی از آنها تجارتی محسوب و دعاوي راجعه به آنها از خصائص  معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یک- 3ماده  

  .محاکم تجارتی است

  

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

  

  .نماید  کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر براي حوائج تجارتی خود می-  2

  



  .نماید تجارتی ارباب خود می کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر براي امور -  3

  

  . کلیه معامالت شرکتهاي تجارتی-  4

  
  .شود  معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی- 4ماده  

  
  . کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود که معامله مربوط به امور تجارتی نیست- 5ماده  

  
  باب دوم 

  
  دفاتر تجارتی 

  
  : هر تاجري مکلف است دفاتر ذیل را دارا باشد-  6ه ماد 

  

  . دفتر روزنامه-  1

  

  . دفتر کل-  2

  

  . دفتر دارایی-  3

  

  . دفتر کپیه-4

  
  .ها معمول و داشتن آنها اجباري نیست این دفاتر غیر از دفاتر دیگري است که در تجارتخانه 

  
مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معامالت راجعه به اوراق  دفتر روزنامه دفتري است که تاجر باید همه روزه - 7ماده  

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

  .کند در آن دفتر ثبت نماید برداشت می باشد و وجوهی را که براي مخارج شخصی خود

  
اي یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع  تر کل دفتري است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته دف- 8ماده  

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

  
لیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات  دفتر دارایی دفتري است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از ک- 9ماده  

  .ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت نماید و این کار باید تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذیرد سال گذشته خود را به

  
ه ترتیب  دفتر کپیه دفتري است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن ب- 10ماده  

  .تاریخ ثبت نماید

  
 تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده در لفاف -تبصره  

  .مخصوص ضبط کند

  
س  به استثناي دفتر کپیه قبل از آن که چیزي در آن نوشته شده باشد به توسط رئی6 دفاتر مذکوره در ماده - 11ماده  



 -منصبان پارکه یا حاکم محل با رعایت ترتیب مزبور امضاء خواهد شد  دیگر عدلیه یا صاحب محکمه تجارت یا یکی از قضات

داراي نمره ترتیبی باشد در موقع تجدید هر دفتر مقررات این ماده  براي دفتر کپیه امضاء مذکور الزم نیست ولی باید اوراق آن

  .رعایت خواهد شد

  
منصبان پارکه نیز اجازه دهد که این وظیفه را از طرف او انجام  تواند در موقع لزوم به سایر قضات و صاحب  میمتصدي امضاء 

  .اجازه مزبور را در ظهر صفحه اول هر دفتر با قید تاریخ نوشته و امضاء کند دهند و در این صورت

  
 داراي نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدي شود باید  دفتري که براي امضاء به متصدي امضاء تسلیم می- 12ماده  

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

اید منگنه نم طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه براي این مقصود تهیه می صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو

  .کند و الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود

  
 - کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - 13ماده  

و در حاشیه و یا بین سطور ) ستبیش از آن چه که در دفترنویسی معمول ا (کردن و جاي سفید گذاشتن  تراشیدن و حک 

  .از ختم هر سالی الاقل تا ده سال نگاه دارد نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را

  
 دفاتر مذکوره در صورتی که بر وفق مقررات این قانون مرتب شده باشد فقط در مسائل تجارتی سندیت خواهد - 14ماده  

  .فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بودفوق نباشد  داشت و هر گاه به ترتیب

  
  باب سوم 

  
  هاي تجارتی شرکت 

  
  فصل اول 

  
  در اقسام مختلف شرکت و قواعد راجعه به آنها 

  
  .  شرکت سهامی- 1:  شرکت تجارتی بر سه قسمت است- 15ماده  

  

  . شرکت مختلط- 3.  شرکت ضمانتی-  2

  
   شرکت سهامی-مبحث اول  

  
 شرکتی است که براي امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان  شرکت سهامی-  16ماده  

  .آنها است سهام محدود به سهام

  
  .متساوي خواهد بود) در صورت تجزیه ( قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام - 17ماده  

  
ان تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنج  در صورتی که سرمایه شرکتهاي سهامی از بیست هزار توم- 18ماده  

  .سرمایه زائد بر بیست هزار تومان باشد سهام و قطعات سهام کمتر از ده تومان نخواهد بود تومان باشد و هر گاه

  
  .اسم باشد  سهام ممکن است با اسم یا بی- 19ماده  



  
شود مگر آن که خالف  و دارنده سهام مزبوره مالک شناخته میاسم به صورت سند در وجه حامل مرتب   سهام بی- 20ماده  

 تملک سهام با اسم به وسیله ثبت اسم -آید  نقل و انتقال این نوع سهام به قبض و اقباض به عمل می - آن قانوناً ثابت گردد 

 باید شخصاً یا به صاحب سهم بخواهد سهم خود را به دیگري منتقل کند آید و اگر صاحب سهم در دفتر شرکت به عمل می

  .الوکاله این انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضاء نماید توسط وکیل ثابت

  
 سهام غیر نقدي سهامی است که در ازاء آنها به جاي وجه نقد چیز -  سهام ممکن است نقدي باشد یا غیر نقدي - 21ماده  

  .امتیازنامه و غیره داده شود دیگري از قبیل کارخانه و

  
که مطابق شرایط مقرره در این قانون  (تواند به موجب رأي مجمع عمومی صاحبان سهام   هر شرکت سهامی می- 22 ماده 

ممتازه ترتیب دهد که نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام  سهام) تشکیل شده است

  . تجویز کرده باشدرا مشروط است به این که اساسنامه شرکت چنین اقدامی

  
 در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام ممتازه از حیث رأي تفاوتی ندارند - 23ماده  

 در مواردي که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی -شرکت طور دیگر مقرر کرده باشد  مگر این که اساسنامه

حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن که صاحبان سهام  د که تغییري دراز سهام تصمیمی اتخاذ نمای

جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید حاضرین جلسه  مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و براي این که آراء

  .تالاقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشند که موضوع مذاکره اس

  
  .قید شود)  محدود ( در اسم شرکت سهامی نام هیچ یک از شرکاء قید نخواهد شد و پس از اسم شرکت باید کلمه - 24ماده  

  
 یکی از نسختین به -شود  اي که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل می نامه  شرکت سهامی به موجب شرکت- 25ماده  

  .رنامه مدیر شرکت و دیگري در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شداست ضمیمه اظها  مقرر37طوري که در ماده 

  
  :اي باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود  شرکت باید داراي اساسنامه-  26ماده  

  

   اسم و محل مرکز اصلی شرکت -  1

  

   موضوع شرکت -  2

  

   مدت شرکت در صورتی که شرکت براي مدت معینی تشکیل شود-  3

  

  مایه شرکت و مقدار قیمت سهام  مقدار سر-  4

  

اسم به چه شکل  عده هر نوع از سهام و تعیین این که سهام با اسم و بی) اسم که سهام با اسم است یا بی ( نوع سهام -  5

  . شود در صورتی که این تبدیل اساساً پذیرفته شده باشد ممکن است به هم تبدیل

  

  هاي اداره و تفتیش   هیأت- 6

  

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



  

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

  

  . مطالبی که براي قطع آن در مجمع عمومی اکثریت مخصوصی الزم است-  9

  

 که براي حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت  طرز ترتیب صورت حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی-  10

  . شود

  

   طریق تغییر اساسنامه -  11

  

  . تعیین تکلیف مطالبی که در این قانون موکول به اساسنامه شده است-  12

  
  . براي این که شرکت سهامی تشکیل شود الاقل وجود پنج نفر شریک الزم است- 27ماده  

  
شود مگر بعد از آن که تأدیه تمام سرمایه شرکت از طرف شرکاء تعهد شده  قق نمی تشکیل شرکتهاي سهامی مح- 28ماده  

یا قطعات آن زائد بر پنج تومان نباشد شرکاء باید تمام وجه را تأدیه نمایند و اال باید الاقل ثلث  باشد به عالوه هر گاه سهام

  .باید کمتر از پنج تومان باشدشود ن پرداخته می قیمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که

  
 سهامی که قیمت آن کامالً تأدیه نشده است سهام با اسم است و نقل و انتقال فقط وقتی جائز است که ثلث قیمت - 29ماده  

  .تأدیه شده باشد

  
مومی شرکاء در  هر گاه یکی از شرکاء سهم غیر نقدي اختیار کند یا مزایاي خاصی براي خود مطالبه نماید مجمع ع- 30ماده  

گیرد لیکن  شود امر به تقویم سهم غیر نقدي نموده یا موجبات مزایاي مطالبه شده را تحت نظر می می جلسه اول که منعقد

شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر  آید و تشکیل شرکت واقع نمی نمی تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا به عمل

تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید الاقل پنج روز قبل   شد و براي این که در جلسه دومحسب دعوت جدید منعقد خواهد

امور مذکور باید به اکثریت دو ثلث  از انعقاد جلسه راپورتی در این خصوص طبع و بین تمام شرکاء توزیع شده باشد تصویب

سرمایه نقدي   عدداً نصف کل شرکاء حاضر و نصف کلشرکاء حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر آن که

رأي  اند در این مجمع ذي را دارا باشند شرکایی که داراي سهم غیر نقدي هستند یا مزایاي خاصی براي خود مطالبه کرده

کت خارج تواند از شر سهام غیر نقدي یا موجبات مزایایی که مطالبه شده تصویب نشود هر یک از شرکاء می نیستند و هر گاه

 هر گاه - نیست از این که بعدها نسبت به آنها دعوي تزویر و تقلب اقامه شود   تصویب مراتب مذکوره در فوق مانع-شود 

  هاي غی شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه

  

 غیر نقدي الزم منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در این ماده راجع به تقویم سهام ر نقدي مشاعاً و

  .نخواهد بود

  
  . چیزي که در ازاء سهام غیر نقدي تعهد شده تماماً باید تحویل شود- 31ماده  

  
اي که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدي   مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته- 32ماده  

هایی را که به  )کمیسر (ولین مدیرهاي شرکت و همچنین مفتش شرکت را دعوت نمایند این مجمع ا است مجمع عمومی

شوند مدیرها  مزبور براي سال اول و مدیرها براي مدت چهار سال معین می کند مفتشین  مقرر است معین می41موجب ماده 



ر داشته باشد ولی در اساسنامه شرکت غیر از این مقر توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آن که را می

مدیري آنها بیش از دو سال  صورتی که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب مجمع عمومی نباشد مدت

اند قبول در انجام وظیفه نمایند   در صورتی که مدیرها و مفتشین که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده-نخواهد بود 

  .گردد و شرکت از همان تاریخ تشکیل میآنها در صورت مجلس قید  قبولی

  
 به دائره ثبت اسناد باید تسلیم شود مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد 37اي که به موجب ماده   اظهارنامه- 33ماده  

  .نمایند تا مجمع صحت یا سقم آن را معین کند عمومی شرکاء تقدیم می مربوطه به اولین مجمع

  
 در باب صحت اظهارات مؤسسین 33الشرکه و همچنین موافق ماده  باید در موضوع صحت سهم مجمع عمومی که - 34ماده  

از یک عده صاحبان سهامی مرکب شود که الاقل نصف سرمایه شرکت را دارا باشند و در موقع اتخاذ رأي  اظهار رأي نماید باید

ذاکره و رأي مجمع عمومی است در جزء از سهام غیر نقدي که موضوع م براي تصدیق تقویم سهام غیر نقدي آن قسمت

اي که نصف سرمایه را دارا باشند حاضر نشدند  اندازه  اگر در مجمع عمومی شرکاء به-سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد 

پس از آن که الاقل یک ماه  شود و اگر تصمیمات مجمع موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدي دعوت می

و  جمع دو دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جرائد محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعالنقبل از انعقاد م

اي از  شود مشروط بر این که در مجمع جدید عده منتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی می

  .الاقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند شرکاء حاضر شوند که

  

 در تهران و مراکز عمده جرایدي که اعالنات را باید منتشر نمایند و در نقاطی که روزنامه نیست وسائلی که به موجب -تبصره  

  .منتشر شود همه ساله توسط وزارت عدلیه معین و اعالم خواهد شد آن اعالنات باید

  
موظف که از میان شرکاء به سمت مدیري و براي  شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر - 35ماده  

 در صورتی که چند نفر به سمت مدیري معین شده باشند - باشند اداره خواهد شد  شده و قابل عزل می مدت محدودي معین

نامه توانند در صورتی که اساس  رئیس مزبور و هر یک از مدیران می-انتخاب کنند  باید یک نفر را از میان خود به سمت ریاست

جاي خود معین کنند ولی مسئولیت اعمال شخص خارج  شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به

  .به عهده خود آنها خواهد بود

  
  . مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که شخص وکیل در مقابل موکل خود دارد-  36ماده  

  
 که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که  براي این- 37ماده  

رسد اعالم نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداري از سرمایه که  سپارد و به ثبت می اصلی شرکت می به دایره ثبت اسناد مرکز

  .نامه به نوشته مزبور منضم نماید تین شرکتنسخ پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از

  
 هر گاه در مرکز اصلی شرکت دائره ثبت اسناد تشکیل نشده باشد مدیر شرکت به محکمه تجارت یا محکمه ابتدایی -تبصره  

  .با رعایت ترتیب رجوع خواهد نمود) محدود یا نامحدود (حقوق یا صلحیه

  
ه به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند این سهام براي تضمین خساراتی است  مدیرها باید یک عده سهامی را ک- 38ماده  

 سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و - اعمال اداري مدیرها مشترکاً یا منفرداً بر شرکت وارد شود  که ممکن است از

  .شود لوم و در صندوق شرکت گذاشته میغیر قابل انتقال بودن آنها مع شود به وسیله مهري که بر روي آنها زده می

  
شود به  توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت می  مدیرهاي شرکت نمی- 39ماده  

  .مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آن را همه ساله به مجمع عمومی بدهند طور مستقیم یا غیر



  
 مدیرهاي شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداري - 40ماده  

باشند مخصوصاً در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از  شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می می شرکت مرتکب

  .تقسیم منافع مصنوعی جلوگیري نکنند

  
کند مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز  معین می) کمیسر (جمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش  م- 41ماده  

و )  خالصه جمع و خرج (خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیالن  انتخاب شوند مأموریت

ومی سال آینده بدهند تصمیماتی که بدون این راپرت راجع راپرتی به مجمع عم کنند صورت حسابهایی که مدیرها تقدیم می

 در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را - بود  شود معتبر نخواهد به تصدیق بیالن و صورت حسابهاي مدیران اخذ می

ع نمایند رییس امتنا اند نتوانند راپرت بدهند یا از دادن راپرت معین نکرده باشد یک یا چند نفر از مفتشین که معین شده

محکمه تجارت مرکز اصلی شرکت به تقاضاي هر ذیحق و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب و یا به جاي آنهایی 

  .کند اند مفتشین جدیدي معین می اند یا امتناع کرده نتوانسته که

  
اد مجمع عمومی معین است مفتشین  در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت براي انعق- 42ماده  

مراجعه نموده از عملیات آن تحقیقاتی بنمایند و در مواقعی که ضرورت فوري دارد مجمع عمومی را  توانند به دفاتر شرکت می

  .دعوت نمایند

  
 موکلین  حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت وکالء و اثرات آن در مقابل- 43ماده  

  .قانوناً معین است

  
 مجمع عمومی شرکت باید الاقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه معین است منعقد شود در - 44ماده  

شود که هر کس براي این که حق ورود در مجمع داشته باشد چه عده سهام را به عنوان مالکیت یا  اساسنامه شرکت باید معین

از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه شرکت  اشد و همچنین عده آرایی که هر یکوکالت باید دارا ب

صاحبان سهامی را که در مجمع عمومی حاضرند  تواند بیش از خمس آراء گردد و در هر حال هیچ صاحب سهمی نمی معین می

اي که  توانند به اندازه می ر در مجمع عمومی کافی نیست دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها براي حضو-دارا باشد 

عده سهام جمعی آنها براي داشتن رأي کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خودشان براي حضور در مجمع 

ت مؤسسین الشرکه و تعیین اولین مدیرها و تصدیق اظهارا معین نمایند لیکن در مجامع عمومی که براي تصدیق سهم مذکور

  .توانند حضور به هم رسانند کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند می شود  منعقد می33بر طبق ماده 

  
 باید مرکب از یک عده صاحبان سهامی باشد که الاقل ثلث سرمایه 47 و 34 مجمع عمومی شرکت جز در مواد - 45ماده  

ین حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدي مطابق شرائط مقرره در اساسنامه در دفعه اول ا شرکت را دارا باشند و اگر

  .بود ولو این که حد نصاب فوق حاصل نشود شرکت تشکیل و تصمیمات این مجمع قطعی خواهد

  
  تصمیمات مجمع عمومی باید به اکثریت آراء باشد در مجمع عمومی ورقه حاضر و غایبی خواهد بود که داراي اسم-  46ماده  

رییسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و به  باشد ورقه مزبور پس از تصدیق هیأت سهام هر یک از شرکاء می و محل اقامت و عده

  .شود هر کسی که تقاضا نماید ارائه می

  
 در مجامع عمومی که براي شور در تغییر اساسنامه شرکت یا براي امتداد مدت شرکت یا براي انحالل شرکت قبل - 47ماده  

شود باید آن عده از صاحبان سهام که الاقل بیش از نصف سرمایه شرکت دارا را هستند حاضر گردند  می  موعد مقرر تشکیلاز

  .آن از درجه اعتبار ساقط است و اال تشکیل این مجامع غیر قانونی و تصمیمات

  



را ترتیب داده و به مفتشین بدهد  هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خالصه صورت دارایی و قروض خود - 48ماده  

 این قانون صورت حسابی که متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین 9مزبور باید مطابق ماده  به عالوه شرکتهاي

دهد این صورت حساب و همچنین بیالن و حساب نفع و ضرر شرکت باید الاقل  صورت مطالبات و قروض شرکت باشد ترتیب

  .مجمع مزبور بدهند قاد مجمع عمومی به مفتشین داده شود که بهچهل روز قبل از انع

  
تواند در مرکز شرکت به صورت حساب و صورت   تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می- 49ماده  

  .سواد بگیردمراجعه کرده و از بیالن که متضمن خالصه صورت حساب شرکت است و از راپرت مفتشین  اسامی صاحبان سهام

  
 هر گاه شخصی که تعهد ابتیاع سهامی را کرده پس از تشکیل شرکت در موعد مقرر بقیه قیمت سهام را نپردازد به - 50ماده  

دیگري نیز موفق نشود آن مقدار از قیمت که تأدیه شده است بالعوض مال شرکت خواهد بود  نقل و انتقال سهام خود به

وسیله مکتوب یا قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک   قیمت الاقل سه مرتبه بهمشروط بر این که پرداخت بقیه

شود و متعهد ذیل آن را امضاء نماید در   مفاد این ماده باید در موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید- ماه منقضی شده باشد 

تواند نسبت به  می  اساسنامه شرکت- مزبور قید و امضاء کند صورت انتقال خریدار نیز باید در دفتر شرکت التزام خود را به نحو

  .اشخاصی که پس از تعهد بقیه قیمت سهام را نپردازند ترتیب دیگري اتخاذ نماید

  
از عایدات خالص شرکت براي تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد و همین که ) 1).(20(ساله الاقل   همه- 51ماده  

  .یک عشر سرمایه شرکت شد موضوع کردن این مقدار اختیاري خواهد بود سرمایه احتیاطی معادل

  
 در صورتی که به واسطه ضررهاي وارده سه ربع از سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند که تمام - 52ماده  

کت رأي دهند تصمیم مجمع مجمع عمومی دعوت نمایند تا در موضوع انحالل یا عدم انحالل شر صاحبان سهام را براي انعقاد

شود  شرکت مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می مزبور باید در هر صورت منتشر گردد و هر گاه مدیران

  .محاکم صالحه بخواهد تواند انحالل شرکت را از نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذیحق می

  
 ارباب سهامی که مجموع سهام آنها الاقل معادل یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً  هر گاه یک یا چند نفر از- 53ماده  

العاده بنمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به  عمومی فوق تقاضاي انعقاد مجمع

  .العاده منعقد شود طور فوق

  
تر از پنج نفر رسیده است یک سال بگذرد و عده به پنج نفر نرسد محکمه  اگر از تاریخی که عده شرکاء به کم- 54ماده  

  .به انحالل شرکت حکم دهد تواند به تقاضاي هر ذیحق می

  
 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و 37 و 28 -  27 -  18 هر شرکت سهامی که مقررات مواد - 55ماده  

  .توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطالن استناد نمایند میشرکاء ن بالاثر خواهد بود لیکن

  
 در صورتی که موافق مقررات ماده قبل محکمه بطالن خود شرکت یا اعمال و تصمیمات آن را حکم کند مؤسسینی -  56ماده  

اند  یفه نکردههستند و همچنین مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطالن سر کار بوده و انجام وظ که مسئول این بطالن

شود همین مسئولیت ممکن است  صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه می مسئول خساراتی خواهند بود که از این بطالن به

  .اند به تصدیق نرسیده باشد مزایایی که مطالبه کرده به شرکایی متوجه شود که سهم غیر نقدي آنها تقویم و تصویب نشده یا

  
اقامه دعوي براي ابطال شرکت یا براي ابطال عملیات و قراردادهاي شرکت موجبات بطالن مرتفع  هر گاه قبل از - 57ماده  

  .محکمه پذیرفته نخواهد شد  شود دعوي ابطال در

  



 اگر از تاریخ رفع موجبات بطالن یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معامالتی که با ایشان شده است - 58ماده  

  .شود موجب بطالن بوده دعوي خسارت نکرده باشند دیگر دعوي مزبور از آنها در محکمه پذیرفته نمی به استناد اموري که

  
 هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوص براي رفع موجبات بطالن منعقد شود و دعوت اعضاء نیز براي - 59ماده  

ریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر آن اساسنامه به عمل آمده باشد دعوي بطالن از تا انعقاد مجمع موافق

  .که مجمع مزبور موجبات بطالن را رفع ننماید

  
 هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطالن شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطالن و خسارت نشده باشد دیگر دعوي -  60ماده  

  .پذیرفته نخواهد شد مذکور در محکمه

  
عی که بین شرکاء تقسیم شده است ممکن نیست مگر آن که تقسیم آن بدون ترتیب صورت دارایی یا  استرداد مناف-  61ماده  

صورت مزبور واقع شده باشد و در این صورت اگر در ظرف پنج سال از روزي که براي تقسیم منافع  مخالف نتیجه حاصله از

  .ه نخواهد شدمزبور در محکمه پذیرفت معین شده اقامه دعوي استرداد نشده باشد دعوي

  
 این قانون تشکیل شده منتشر 37 و 28 -  18 اگر کسی سهام یا قطعات سهام شرکتی را که بر خالف مقررات مواد -  62ماده  

هزار تومان به عنوان غرامت دادنی خواهد بود و همین حکم مقرر است درباره کسی که بر خالف واقع  نماید از پنجاه الی یک

درباره کسانی که بر خالف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد  ر شرکت مداخله نماید وبه عنوان مدیریت در امو

 تأدیه غرامت مذکوره مانع از مطالبه خسارات  -کرده در مجمع عمومی به تزویر وارد شوند یا در دادن رأي شرکت نمایند 

مزبوره را براي این که به  درباره کسانی مقرر است که سهاموارده به شرکت یا به اشخاص دیگر نخواهد بود و نیز حکم مذکور 

تواند  الذکر متخلف را می طور تقلب و تزویر استعمال شود به دیگري بدهند در این دو مورد اخیر عالوه بر اخذ غرامت فوق

  .یک ماه الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم نمود از

  
 28 رعایت نشده یا موافق ماده 37 و 28 -  18 در مورد آنها مقررات مواد  هر کس سهام یا قطعات سهامی را که-  63ماده  

است با علم به عدم رعایت قانون معامله کند یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت سهام مزبوره را  ثلث قیمت آنها تأدیه نشده

  .غرامت دادنی خواهد بود اعالن کرده باشد از پنجاه الی یک هزار تومان به عنوان

  
  : اشخاص ذیل به مجازاتهایی که براي جرم کالهبرداري مقرر است محکوم خواهند شد-  64ماده  

  
 هر کس بر خالف واقع مدعی وقوع تعهد پرداخت یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و تأدیه وجوهی را که واقعیت -اوالً  

ا وادار به تعهد یا تأدیه وجوهی نماید اعم از این که عملیات جعلیاتی منتشر کند که به این وسائل دیگري ر ندارد اعالن یا

  .مذکوره مؤثر شده یا نشده باشد

  
 هر کس که به طور تقلب براي جلب تعهد و یا پرداخت وجوه اسم اشخاصی را بر خالف واقع به عنوانی از عناوین جزء - ثانیاً  

  .شرکت قلمداد نماید

  
ت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور منافع مصنوعی را بین صاحبان سهام تقسیم  مدیرهایی که با نبودن صور- ثالثاً  

  .نموده باشند

  
  :شود  شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می-  65ماده  

  

  . وقتی که شرکت مقصودي را که براي آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد-  1



  

  .ي مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد وقتی که شرکت برا-  2

  

  . در صورتی که شرکت ورشکست شود-  3

  

  . در صورت تصمیم مجمع عمومی-  4

  

   این قانون54 در مورد ماده -  5

  
 شرکتهاي سهامی که فعالً موجودند باید در تهران تا یک سال و در والیت تا دو سال از تاریخ اعالن و نشر این - 66ماده  

مقررات آن تطبیق نمایند و اال مدیران آنها از صد الی یک هزار تومان به عنوان غرامت دادنی خواهند  شکیالت خود را باقانون ت

  .گردد بود و خود شرکتها نیز منحل می

  
   شرکت ضمانتی-مبحث دوم  

  
ت هر یک از شرکاء به  شرکت ضمانتی شرکتی است که براي امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولی-  67ماده  

  .در شرکت گذاشته است اي است که نسبت سرمایه

  
 در شرکت ضمانتی الاقل اسم یک نفر از شرکاء باید در اسم شرکت ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر -  68ماده  

  .قید شود) و شرکاء (نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارت  اسامی تمام شرکاء

  
الشرکه غیر نقدي نیز تقویم و  شود که تمام سرمایه نقدي تأدیه شده و سهم  شرکت ضمانتی وقتی تشکیل می-  69ماده  

  .تسلیم شده باشد

  
نامه غیر این ترتیب را  شود مگر آن که شرکت الشرکه بین شرکاء تقسیم می  در شرکت ضمانتی منافع به نسبت سهم- 70ماده  

  .شدمقرر داشته با

  
  . در شرکت ضمانتی شرکاء باید الاقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیري معین نمایند- 71ماده  

  
  . این قانون مقرر است36 حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت ضمانتی همان است که در ماده - 72ماده  

  
الشرکه مزبور قبالً به تراضی تمام   نفر غیر نقدي باشد باید سهمالشرکه یک یا چند  در شرکتهاي ضمانتی اگر سهم- 73ماده  

  .شرکاء تقویم شده باشد

  
  .تواند سهم خود را به دیگري منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء  در شرکت ضمانتی هیچ یک از شرکاء نمی- 74ماده  

  
اي که در   نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه اگر دارایی شرکت ضمانتی براي تأدیه تمام قروض شرکت کافی- 75ماده  

  .باشد تأدیه قروض شرکت می شرکت داشته مسئول

  
 مادام که شرکت ضمانتی منحل نشده است مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحالل -  76ماده  

  .ندرعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کن توانند با طلبکاران می

  



تواند با تصویب تمام شرکاء سهامی منتشر نموده و به شرکت سهامی مبدل گردد مشروط بر   هر شرکت ضمانتی می- 77ماده  

  .یا بیشتر باشد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی خواهد بود این که عده شرکاء پنج

  
  :شود می شرکت ضمانتی در موارد ذیل منحل - 78ماده  

  
  .65 ماده -  3 - 2 - 1 - در مورد فقرات -الف  

  

  . در صورت تراضی تمام شرکاء- ب 

  

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

  .بدهد دانسته و حکم به انحالل

  
  .80 و 79 مواد  در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق-د  

  

  .81 در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده -ه 

  
  .83 و 82 در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد -و  

  
 فسخ شرکت در صورتی ممکن است که اوالً در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و ثانیاً ناشی از قصد - 79ماده  

  .فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعالم شود اي تقاض-اصرار نباشد 

  
 اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل - 80ماده  

  .الرعایه است قبل الزم آید ولی مفاد ماده می

  
گیرد که هیأت تصفیه کتباً تقاضاي انحالل شرکت را   وقتی صورت می در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحالل- 81ماده  

  .مزبور شش ماه گذشته و شرکت هیأت تصفیه را از تقاضاي انحالل منصرف نکرده باشد نموده و از تقاضاي

  
  . در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود- 82ماده  

  
 اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا - 83ماده  

راجع به بقاء شرکت کتباً اعالم نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعالم نمود نسبت به  عدم رضایت خود را

شریک خواهد بود ولی در صورت اعالم عدم رضایت در منافع حاصله در مدت  فع و ضرراعمال شرکت در مدت مزبور از ن

  .تا انقضاء یک ماه در حکم اعالم رضایت است مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود سکوت

  
  .الرعایه است  الزم83 و 82 در مورد محجوریت یکی از شرکاء مفاد مواد - 84ماده  

  
   شرکت مختلط- سوم مبحث 

  
 شرکت مختلط شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک - 85ماده  

  .شود ضامن تشکیل می

  
القیمه درآمده و مسئولیت آنها محدود  شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوي 



  .در شرکت دارند اي است که یهبه همان سرما

  
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی  

اي خواهد بود که در شرکت گذاشته است  تعدد شریک ضامن مسئولیت هر یک به نسبت سرمایه شرکت پیدا شود در صورت

  ).75رجوع به ماده  (

  
قید شود ذکر اسم ) و شرکاء سهامی ( در اسم شرکت مختلط باید الاقل اسم یکی از شرکاء ضامن به ضمیمه عبارت -  86 ماده 

  .شرکت مختلط ممنوع است مگر آن که شریک سهامی نیز همان تعهدات شریک ضامن را نموده باشد شریک سهامی در اسم

  
  .اء ضامن است مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرک- 87ماده  

  
شود و این هیأت را مجمع   در هر یک از شرکتهاي مختلط هیأت نظاري الاقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می- 88ماده  

کند انتخاب هیأت نظار بر  بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکتی معین می عمومی شرکاء بالفاصله

شود در هر صورت اولین هیأت نظار فقط براي یک سال انتخاب خواهد  می سنامه شرکت تجدیدحسب شرایط مقرره در اسا

  .شد

  
 - 18 اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بالفاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد - 89ماده  

  . این قانون رعایت شده است50 و - 37- 31 -  30 -  29 -  28

  
 اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداري و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام - 90اده م 

  .باشد قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می مأموریت خود بر طبق

  
ساله راپرتی به مجمع عمومی  قیق در آورده همه اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تد- 91ماده  

اند ذکر نموده و هر گاه مخالفتی با  ترتیبیها و خطاهایی که در تنظیم صورت دارایی مشاهده نموده بی دهند که در آن می

  .نمایند دالئل خود را ذکر می پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند

  
 شرکاء را براي انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره تواند  هیأت نظار می- 92ماده  

  .منحل کند  شرکت را106ماده ) ب(

  
در مرکز اصلی شرکت ) خود یا نماینده او (تواند   تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می- 93ماده  

  .دارایی و راپرت هیأت نظار اطالع حاصل کندبیالن و صورت  حاضر شده از صورت

  
 اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد حقوق و روابط آنها نسبت به همدیگر مطابق مواد راجعه به شرکت ضمانتی - 94ماده  

  .خواهد بود

  
  .81 ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحالل شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده - 95ماده  

  
  .الرعایه است  در مورد شرکتهاي مختلط الزم76 مفاد ماده -  96ده ما 

  
 هر گاه شرکت مختلط ورشکست شود و شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته بودند هیأت تصفیه آن - 97ماده  

د هر یک از طلبکاران  اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل ش- باقیمانده وصول خواهد کرد  چه را که بر عهده آنها

بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن  تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از شرکت می



وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از  شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران براي

  .شرکاء سهامی ندارند

  
 هر گاه شرکت مختلط ورشکست شد مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران - 98ماده  

در آن دارایی نخواهد داشت و اگر دارایی شرکت براي پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران  شخصی شرکاء ضامن حقی

اي  الشرکه  ضامن از هر یک از آنها به نسبت سهمدر صورت تعدد شریک شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از شریک ضامن و

  .شرکاء ضامن حق تقدیم ندارند که دارد مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی

  
.  این قانون در مورد شرکتهاي مختلط نیز باید رعایت شود50 و 37 -  31 -  30 -  29 -  28 -  18 مفاد مواد - 99ماده  

 به عهده مؤسسین شرکت سهامی مقرر است در شرکتهاي مختلط به عهده مدیر شرکت 37که به موجب مادهاي  وظیفه

  .خواهد بود

  
 این قانون تشکیل شده باشد باطل است لیکن 88 و 37 -  28 - 18 هر گاه شرکت مختلط بر خالف مقررات مواد - 100ماده  

  . استناد نمایندمقابل اشخاص خارج به این بطالن توانند در شرکاء نمی

  
 هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطالن شود مدیر و اعضاء اولین هیأت نظار ممکن است نسبت به - 101ماده  

  .شرکت به شرکاء یا اشخاص خارج وارد شده است مسئول واقع شوند خساراتی که از بطالن

  
  .هاي مختلط نیز باید رعایت شود شرکت این قانون در 60 و - 59 -  58 -  57 مفاد مواد - 102ماده  

  
  .الرعایه است  این قانون در مورد شرکت مختلط نیز الزم- 64 و -  63 - 62 مفاد مواد - 103ماده  

  
 شرکتهاي مختلط موجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه از تاریخ اعالن و نشر این قانون هیأت نظاري موافق - 104ماده  

 و در صورت عدم تشکیل هیأت نظار در مدت مذکور هر صاحب سهمی حق دارد انحالل شرکت را دهند مقررات فوق تشکیل

  .تقاضا کند

  
 شرکتهاي مختلط که قبل از این قانون تشکیل شده و به موجب اساسنامه خود حق دارند که به شرکت سهامی - 105ماده  

ت شرائط مصرحه در اساسنامه مذکور به شرکت سهامی طبق مقررات مبحث اول این فصل با رعای توانند بر تبدیل شوند می

  .تبدیل شوند

  
  :شود  شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می-  106ماده  

  
   65 ماده - 3 -  2 - 1 در مورد فقرات -الف  

  

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

  

  تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن  بر حسب - ج 

  
 در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحالل شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح -د  

  .شده باشد

  



  . باید رعایت شود47این ماده در باب حد نصاب مفاد ماده ) ج(و ) ب(در فقره  

  
  فصل دوم 

  
  شرکتهاي تعاونی 

  
  .شرکت تعاونی مصرف) 2. (شرکت تعاونی تولید) 1. ( شرکت تعاونی بر دو قسم است- 107اده م 

  
شود و شرکاء مشاغل خود  اي از کارگران و ارباب حرف تشکیل می  شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده- 108ماده  

ه قرارداد بین شرکاء به موجب التزام مشروع بوده و در برند مشروط بر این ک اشیاء یا اجناس به کار می را براي تولید و فروش

  .اساسنامه این التزام تصریح شده باشد

  
اي که موضوع عملیات   اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه- 109ماده  

ایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت کننده شرکت باید از شرک دو ثلث اعضاء اداره شرکت است نباشند الاقل

  .است

  
  :شود  شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که براي مقاصد ذیل تشکیل می- 110ماده  

  

  .  فروش اجناس الزمه براي مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند-  1

  

  .کاء به نسبت خرید هر یک از آنها تقسیم نفع و ضرر بین شر-  2

  
 شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با - 111ماده  

  .الرعایه است  الزم26 و 25ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد  تراضی شرکاء

  
 شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات  در صورتی که- 112ماده  

  .تواند در مجمع عمومی بیش از یک رأي داشته باشد بود و هیچ یک از شرکاء نمی سهام یک تومان خواهد

  
  فصل سوم 

  
  ها نامه در مقررات راجعه به نشر شرکت 

  
ر دفتر ثبت اسناد ثبت و یک نسخه از آن در اداره مزبور ضبط شود به عالوه در ظرف نامه هر شرکت باید د  شرکت- 113ماده  

نامه که به تصدیق ثبت اسناد رسیده باشد به دفتر محکمه صلحیه و محکمه  شرکت سوادي از شرکت ماه اول تشکیل هر

اسناد و نوشتجات ذیل باید هاي شرکت مختلط و شرکت سهامی  نامه شرکت به. تجارت مرکز اصلی شرکت تسلیم خواهد شد

  :منضم باشد

  

  .سواد مصدقی از سند ثبت شده که حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی یک ثلث آن است) 1(

  

 به عالوه در مورد شرکت سهامی صورت مصدق و 33 و 30سواد مصدقی از تصمیمات مجمع عمومی شرکت در موارد ) 2(

اید ضمیمه شرکتنامه باشد صورت مزبور محتوي اسم و اسم خانواده و شغل و محل اقامت و عده شرکاء ب ثبت شده از اسامی



  .الرعایه است  الزم37این ماده مفاد تبصره ماده  در مورد. سهام هر یک از شرکاء خواهد بود

  
لی که اعالنات رسمی نامه و منضمات آن در یکی از جرائد مح  در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خالصه شرکت- 114ماده  

اعالم خواهد شد براي این که اعالن مزبور محقق شود باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعالن یک نسخه از  شود در آن درج می

تصدیق کمیسر پلیس رسیده باشد به دفتر ثبت اسناد تسلیم گردد در صورتی که  روزنامه مزبور که به امضاء مدیر مطبعه و

توانند بطالن  جههْ اعالم گردد هیچ یک از شرکاء نمی اده قبل رعایت نشود و بطالن عملیات شرکت به اینمقررات این ماده و م

  .اند عذر قرار دهد کرده و عدم رعایت مقررات مواد مزبور را در مقابل اشخاص خارجی که با آنها معامالت و یا تعهداتی

  
  :الب ذیل باشد خالصه مذکوره در ماده قبل باید متضمن مط- 115ماده  

  
 اسامی تمام شرکاء در شرکتهاي ضمانتی اسامی شرکاء ضامن در شرکتهاي - اسامی مدیران شرکت در شرکتهاي سهامی  

اصلی شرکت و اسامی شرکایی که از طرف شرکت براي اداره کردن معین شده و اجازه امضاء از   اسم و محل مرکز- مختلط 

صاحبان سهام و شرکاء ضامن نقداً داده یا خواهند داد و باالخره تاریخ آغاز  وجوهی کهطرف آن دارند و مقدار سرمایه شرکت و 

  .صلحیه و محکمه تجارت و تاریخ ختم شرکت و تاریخ سپردن شرکتنامه و اساسنامه به دفتر محکمه

  
 باید حاوي  در خالصه مذکور باید نوع شرکت تصریح شود هر گاه شرکت، شرکت سهامی است صورت خالصه-  116ماده  

  .توان براي سرمایه ذخیره کنار گذاشت بوده باشد غیر نقدي مبلغی که از عایدات می مقدار سرمایه نقدي یا

  
 راجع به انتشار و 114 و 113 هر گاه شرکت در چندین حوزه قضایی داراي شعب تجارتی باشد مقررات مواد - 117ماده  

  .ید جداگانه به عمل آیدهاي مذکوره با حوزه سپردن اسناد در هر یک از

  
شود به امضاي مدیران در شرکتهاي   خالصه سند تأسیس شرکت و منضمات آن که به مقامات مربوطه تقدیم می- 118ماده  

هاي مختلط خواهد رسید به عالوه مباشر ثبت نیز باید اسناد  شرکتهاي ضمانتی و متصدیان در شرکت سهامی و شرکاء در

  .مزبوره را امضاء نماید

  
 در هر موقع که تصمیماتی براي تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرره یا انحالل - 119ماده  

تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت  شرکت قبل از مدت معینه و

همچنین است در هر گونه تصمیماتی که نسبت به موارد معینه در  ایت شود و رع114 و 113اتخاذ شود باید مقررات مواد 

  .شود  اتخاذ می105 -  66 -  52مواد 

  
 در شرکتهاي سهامی و مختلط اگر بعضی از شرکاء از شرکت خارج شوند اظهار آن در محاکم صلحیه و تجارت و - 120ماده  

  . از متصدیان امور یا مدیران شرکت باشندشوندگان نیست مگر این که خارج اعالم در جراید الزم

  
تواند به اسنادي که به دایره ثبت اسناد و دفتر محکمه   در شرکتهاي مختلط و شرکتهاي سهامی هر کس می- 121ماده  

سپرده شده است مراجعه نموده و با تأدیه مخارج سواد مصدق یا خالصه مصدقی از اسناد مذکوره  صلحیه و محکمه تجارت

شرکت سواد مصدقی از اساسنامه شرکت خریداري نماید در هر حال اسنادي  تواند از مرکز  نماید به عالوه هر کس میدریافت

  .شود که سپرده شده است باید علناً در ادارات شرکت براي اطالع عامه نصب

  
ا چاپی از طرف شرکتهاي  در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعالنات و نشریات و غیره که به طور خطی ی- 122ماده  

  .بالفاصله قبل یا بعد از اسم شرکت جمالت ذیل به طور خوانا و با تمام حروف قید گردد شود مختلط صادر می

  



  )شرکت مختلط )(شرکت سهامی (

  
نوان  متخلف از هر یک از مقررات مذکوره از پنج الی یکصد تومان به ع-به عالوه سرمایه شرکت نیز باید صریحاً ذکر گردد  

  .غرامت دادنی خواهد بود

  
  فصل چهارم 

  
  در تصفیه امور شرکتها 

  
  : به جز مورد ورشکستگی تصفیه امور شرکتها در صورت انحالل موافق مواد ذیل خواهد بود- 123ماده  

  
ص  در شرکتهاي ضمانتی و مختلط امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن اشخا- 124ماده  

 و اگر از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ضامن تعیین اشخاص - خود براي تصفیه معین نمایند  دیگري را از خارج یا از بین

تقاضا را نپذیرفتند محکمه تجارت اشخاصی را براي تصفیه معین  مخصوص براي تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن

این امر باید در اداره ثبت اسناد ثبت و  اشخاصی را براي تصفیه معین شوندخواهد کرد در صورتی که غیر از مدیران شرکت 

  .اعالن گردد

  
  . در شرکتهاي مختلط شرکاء سهامی حق دارند یک یا چند نفر براي نظارت در امر تصفیه معین نمایند- 125ماده  

  
 اجراي تعهدات شرکت و وصول مطالبات -  وظیفه متصدیان تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهاي جاري -  126ماده  

  . مقرر است130 - 129 - 128 - 127شرکت به ترتیبی که در مواد  و تقسیم دارایی

  
توانند آن معامالت را   در صورتی که براي انجام تعهدات شرکت معامالت جدیدي الزم شود متصدیان تصفیه می- 127ماده  

  .بنمایند

  
ارند شخصاً یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه نمایند ولی حق اصالح و تعیین حکم  متصدیان تصفیه حق د- 128ماده  

  .که از طرف شرکاء ضامن این حق به آنها داده شده باشد وقتی خواهند داشت

  
شود ولی   آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می- 129ماده  

معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء  ن تصفیه بایدمتصدیا

  .مورد اختالف است موضوع نمایند

  
 متصدیان تصفیه باید حساب شرکاء را نسبت به سهم همدیگر و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین - 130ماده  

  .شود تالف در تقسیم رفع آن به محکمه تجارت رجوع میاخ نمایند و در صورت

  
 در شرکتهاي سهامی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی - 131ماده  

  .مقرر داشته باشد شرکت ترتیب دیگري را

  
 مقرر شده 128 و 127 - 126 که در مواد  وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی همان است- 132ماده  

حکم براي متصدیان تصفیه در شرکت سهامی فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی  لیکن حق اصالح و تعیین

  .این حق را به آنها داده باشد

  



آن ممکن نیست مگر آن  تقسیم دارایی شرکت سهامی بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم - 133ماده  

  .جرائد اعالن و یک سال از تاریخ اعالن اول گذشته باشد که قبالً سه مرتبه در

  
  .باشند اند می  در صورت تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه مسئول خسارت طلبکارانی که به طلب خود نرسیده- 134ماده  

  
ا نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا شود باید ب  دفاتر کلیه شرکتهایی که منحل می- 135ماده  

  .پانزده سال محفوظ بماند

  
توانند در اساسنامه خود براي تصفیه ترتیبات دیگري مقرر دارند ولی در هر حال آن مقررات   کلیه شرکتها می-  136ماده  

  . باشد129 قسمت اخیر ماده 135 و 134 -  133 -  130 -  127- 126نباید مخالف مواد 

  
  فصل پنجم 

  
  مقررات مختلفه 

  
 هر گاه از زمان اختتام یا انحالل شرکت مدت پنج سال منقضی شود هیچگونه دعوایی در محاکم عدلیه بر علیه - 137ماده  

  .به معامالت شرکت پذیرفته نخواهد شد شرکاء یا وراث آنها راجع

  
 تجارتی محسوب و تابع قوانین و عرف و عادت تجارتی خواهند  و مختلط شرکت- ضمانتی - شرکتهاي سهامی - 138ماده  

  .معامالت یا اعمال آنها تجارتی نباشد بود ولو این که

  
نامه اجازه دهد یا مجمع عمومی بر طبق مقررات اساسنامه تصمیم نماید کلیه شرکتهاي   در صورتی که شرکت- 139ماده  

  . غیر منقول به عمل آورند و معامله مذکور باید در اداره ثبت اسناد ثبت شودرهنی نسبت به اموال توانند معامالت تجارتی می

  
 اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها - 140ماده  

به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که  به طریق قرعه باید تأدیه

  .را استرداد نماید تواند منافع تأدیه شده در موقع تأدیه اصل قیمت نمی

  
  .شود تبعه ایران محسوب است و مرکز اصلی آن باید در ایران باشد  کلیه شرکتها که در ایران تشکیل می- 141ماده  

  
  باب چهارم 

  
  داللی 

  
  .تواند تجارت کند هاي مختلف داللی نماید و شخصاً نیز می واند در رشتهت  دالل می- 142ماده  

  
 دالل باید در نهایت صحت و از روي صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که - 143ماده  

  .باشد ب و تقصیرات خود میدالل در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقل. یکی از طرفین بکند داللی را فقط براي

  
تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا   دالل نمی- 144ماده  

  .نامه مخصوص داشته باشد اجازه گذارد مگر این که

  



ه او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا  دالل مسئول تمام اشیاء و اسنادي است که در ضمن معامالت ب- 145ماده  

  .مزبوره مربوط به شخص ایشان نبوده است تلف شدن اشیاء یا اسناد

  
التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که   در مواردي که فروش از روي نمونه باشد دالل باید نمونه مال-  146ماده  

  .د معاف دارنداین قی طرفین معامله او را از

  
هاي مختلف داللی کنند ولی در این صورت  توانند در زمان واحد براي چند آمر در یک رشته یا رشته  داللها می- 147ماده  

  .و امور دیگري که ممکن است موجب تغییر رأي آنها شود مطلع دارند باید آمرین را از این ترتیب

  
 طرف دیگر نگوید در صورت توجه خسارتی از حیث عدم اجراي آن معامله  داللی که اسم طرف معامله را به- 148ماده  

  .باشد صورت اجراي معامله قائم مقام و داراي حقوق و تکالیف طرف غیر معلوم می مسئول خواهد بود و در

  
 او رد و بدل  هر گاه معامله به توسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بین طرفین به توسط- 149ماده  

اند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهاي  راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده شود در صورتی که امضاها

  .نوشتجات و اسناد مزبوره است

  
کنند و در صورت خالف و ورود خسارت مسئول آن   داللها ضامن هویت اشخاصی هستند که براي آنها داللی می- 150ماده  

  .باشند یم

  
کند و همچنین ضامن اجراي   داللها ضامن اعتبار اشخاصی که براي آنها داللی می148 به جز مورد ماده - 151ماده  

اي که مورد معامله بوده است نیز مسئولیتی  التجاره شود نیستند در خصوص ارزش یا جنس مال می معامالتی که به توسط آنها

  .دالل بوده است قصیر از جانب خودندارند مگر این که ثابت شود که ت

  
  . هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل مزبور ضامن آن معامله است- 152ماده  

  
لف داند اطالع دهد و در صورت تخ  در صورتی که دالل در معامله سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی- 153ماده  

  .خواهد بود مسئول خسارات وارده

  
  . در صورتی که دالل در معامله سهیم باشد با آمر خود مشترکاً مسئول اجراي تعهد خواهد بود- 154ماده  

  
تواند حق داللی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به وساطت او تمام شده باشد معامله را وقتی   دالل نمی- 155ماده  

نمود که طرفین در شرائط آن توافق حاصل و امضاء کرده باشند هر گاه مشروط به شرط باشد دالل  توان تصور تمام شده می

  .آمده باشد تواند مطالبه داللی نماید که شرط به عمل وقتی می

  
لی از دالل  در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دال-  156ماده  

  .مشروط بر این که فسخ معامله مستند به خود دالل نباشد شود سلب نمی

  
  . داللی معامالت ممنوعه اجرت ندارد- 157ماده  

  
الزحمه دالل به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده است مگر این که قرار داد مخصوصی غیر   حق- 158ماده  

  .اردبد این ترتیب را مقرر

  



الزحمه دالل به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و اال محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت   حق- 159ماده  

  .الزحمه را معین خواهد کرد مکانی و نوع معامله حق مقتضیات زمانی و

  
  : دالل باید دفتري داشته باشد که داراي مراتب ذیل باشد-  160ماده  

  

  .عاملین اسم مت-  1

  

  . مالی که موضوع معامله است-  2

  

  . نوع معامله-  3

  

  . شرائط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوري است یا به وعده است-  4

  

التجاره یا برات در   عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوري است یا به وعده است وجه نقد است یا مال-  5

  .به رویت است یا به وعده  برات باشدصورتی که

  

  . امضاء طرفین معامله- 6

  
  .و این دفتر هم باید مطابق شرایط راجعه به دفاتر تجارتی تنظیم شود 

  

  باب پنجم 
  

   چک-طلب   فته-برات  

  
  فصل اول 

  
  برات 

  
   صورت برات-مبحث اول  

  
  :اراي شرائط ذیل باشد برات عالوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید د-  161ماده  

  

  .در روي ورقه) برات ( قید کلمه -  1

  

  . تاریخ تحریر از روز و ماه و سال با تمام حروف-  2

  

  . اسم شخصی که باید وجه برات را تأدیه کند-  3

  

  . تعیین مبلغ برات با تمام حروف-  4

  



  . تاریخ تأدیه وجه برات-  5

  

  .علیه باشد یا محل دیگر اقامت محال مکان تأدیه وجه برات اعم از این که محل - 6

  

  .شود  اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می-  7

  

  . تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است-  8

  
  .االمر و به حساب شخص دیگري صادر شود  برات ممکن است حسب-  162ماده  

  
ص موهومی صادر شده یا آن که در آن تقلبی شده باشد فقط بر علیه برات دهنده معتبر  براتی که به عهده شخ-  163ماده  

  .تعقیب جزایی نخواهد بود است و این حکم مانع از

  
  مبحث دوم 

  
  در قبول و نکول 

  
 در - ر نماید با ذکر تاریخ نوشته و آن را امضاء یا مه) قبول است (کننده برات باید قبولی خود را به کلمه   قبول-  164ماده  

رؤیت باشد تاریخ قبولی نیز باید با تمام حروف نوشته شود و اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد  صورتی که برات به وعده از

  .تاریخ رؤیت همان تاریخ برات خواهد بود

  
  .نکول کندتواند پس از قبول  کننده برات ملزم است که وجه آن را سر وعده تأدیه نماید و نمی  قبول-  165ماده  

  
کننده برات تأدیه شود الزم است مکان تأدیه وجه   در قبولی براتی که باید وجه آن در خارج از محل اقامت قبول- 166ماده  

  .برات تصریح شود

  
 قبولی برات نباید مشروط به شرط باشد و ممکن است که قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات شود در این -  167ماده  

  .باید براي قسمتی که نکول شده است اعتراض نماید نده براتصورت دار

  
  . برات باید به محض ارائه یا الاقل در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود-  168ماده  

  
ر موسوم است به نامه مزبو  تصدیق-شود محقق گردد  اي که رسماً تنظیم می نامه  نکول برات باید به موجب تصدیق-  169ماده  

  .نکول )پروتست (اعتراض 

  
نامه نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات باید ضامنی براي تأدیه وجه آن   پس از ابالغ اعتراض- 170ماده  

  .نمایندفوراً تأدیه ) اگر باشد (وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی  در سر وعده بدهند یا

  
 ضامنی که ضمانت برات دهنده یا ظهرنویس را کرد فقط مسئولیت ضمانتی با کسی خواهد داشت که از او - 171ماده  

  .ضمانت کرده است

  
 برات دهنده و ظهرنویسهاي برات در صورت عدم قبول یا عدم تأدیه وجه هر یک ضامن و مسئول تأدیه وجه آن - 172ماده  

  .باشند می



  
  مبحث سوم 

  
  در قبولی شخص ثالث 

  
تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از   هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می- 173ماده  

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

  
 برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که براي دارنده برات از نکول آن در مقابل  بعد از قبولی شخص ثالث نیز مادامی که- 174ماده  

  .شود محفوظ خواهد بود ظهرنویسها حاصل می برات دهنده و

  
  مبحث چهارم 

  
  در وعده برات 

  
یک یا  یا به وعده -  برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات - 175ماده  

  .ماه از تاریخ برات و یا آن که پرداخت بروز معینی موکول شده باشد چند روز یا یک یا چند

  
  .وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود  هر گاه برات بی-  176ماده  

  
ولی یا تاریخ  موعد پرداخت براتی که یکی یا چند روز با یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قب- 177ماده  

  .شود می نامه نکول معین اعتراض

  
 همین قاعده در مورد - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف نماید باید روز بعد از تعطیل تأدیه گردد - 178ماده  

  .رعایت خواهد شد سایر اوراق تجارتی نیز

  
  مبحث پنجم 

  
  ظهرنویسی 

  
  .آید ویسی به عمل می انتقال برات به وسیله ظهرن- 179ماده  

  
 ظهرنویسی باید با قید تاریخ و امضاي ظهرنویس باشد و به عالوه باید معین گردد که برات به کدام شخص انتقال - 180ماده  

  .شود داده می

  
  در صورتی که ظهرنویسی موافق ماده قبل به عمل آید حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس صریحاً- 181ماده  

  .نماید وکالت در وصول را قید

  
  .شود  هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می- 182ماده  

  
  مبحث ششم 

  
  در مسئولیت 



  
اند در مقابل دارنده برات مسئول پرداخت وجه   هر یک از اشخاصی که برات را امضاء یا قبول یا ظهرنویسی نموده- 183ماده  

  .دباش آن می

  
تواند وجه آن را با نوع پولی که در   اگر براتی نکول شد یا پس از قبولی تأدیه نگردد دارنده آن پس از اعتراض می- 184ماده  

  .پولی که به برات دهنده پرداخته شده است مطالبه نماید برات معین شده یا نوع

  
  مبحث هفتم 

  
  در پرداخت 

  
  .آید ه در آن معین شده است به عمل می پرداخت برات با نوع پولی ک- 185ماده  

  
 شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در صورتی که - برات به وعده باید در سر وعده پرداخته شود -  186ماده  

  .قانوناً توقیف شده باشد در مقابل اشخاصی که نسبت به آن وجه حقی دارند مسئول خواهد بود وجه مزبور در نزد او

  
شود مگر آن که وجه برات قانوناً در نزد او  الذمه محسوب می پردازد بري  شخصی که در سر وعده وجه برات را می- 187ده ما 

  .توقیف شده باشد

  
 پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روي آن - 188ماده  

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

  
اي بپردازد که در روي آن قبولی نوشته نشده است در مقابل شخصی که   شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه- 189ماده  

  .باشد دارد مسئول پرداخت وجه آن می نسخه قبولی شده را

  
تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا  که هنوز قبول نشده است صاحب آن می در صورت گم شدن براتی - 190ماده  

  .تقاضا کند ثالث یا رابع الخ

  
هاي دیگر  اي باشد که قبولی در روي آن نوشته شده است تقاضاي پرداخت از روي نسخه  اگر نسخه مفقود نسخه- 191ماده  

  .آید میمحکمه پس از دادن ضامن به عمل  فقط به موجب امر

  
 اگر شخصی که برات را گم کرده است اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد و نتواند نسخه ثانی یا ثالث - 192ماده  

تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به  نماید پس از آن که ثابت کرد که برات متعلق به او است می یا رابع الخ را تحصیل

  .ه کندموجب امر محکمه مطالب

  
 به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود 192 - 191 - 190 اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد - 193ماده  

نامه مزبور باید در ظرف بیست و   اعتراض- نامه محفوظ بدارد  تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض می صاحب برات مفقود

نامه معین شده  شده و در مواعد و موافق ترتیبی که در این قانون براي ابالغ اعتراض ات تنظیمچهار ساعت از تاریخ وعده بر

  .است به برات دهنده و ظهرنویسها ابالغ گردد

  
 صاحب برات مفقود براي تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بالفاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - 194ماده  

است که به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر  ظهرنویس مزبور ملزم



مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات . خود بدهد تا به برات دهنده برسد ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل

تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات  ئول ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مس-مفقود خواهد بود 

  .مفقود وارد شده است

  
مدتی براي ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ) 192 -  191رجوع به مواد  ( در صورتی که ضامن برات مفقود - 195ماده  

دیگر از این حیث دعوي بر علیه او هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوي نشده باشد  ضمان سه سال است و

  .در محکمه مسموع نخواهد بود

  
شوند و دارنده برات فقط   اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بري می-  196ماده  

  .اعتراض کند تواند نسبت به بقیه می

  
  .ات تأدیه وجه برات مهلتی بدهندتوانند بدون رضایت صاحب بر  محاکم نمی- 197ماده  

  
  مبحث هشتم 

  
  تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث 

  
 -تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازي نماید   هر شخص ثالثی می- 198ماده  

  .ودنامه یا در ذیل آن قید ش و پرداخت وجه باید در اعتراض دخالت شخص ثالث

  
  . شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظایف دارنده برات است- 199ماده  

  
شوند و اگر پرداخت  الذمه می  اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بري- 200ماده  

  .اند الذمه  بريظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهاي بعد او وجه از طرف یکی از

  
اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که  

علیه پس از اعتراض براي تأدیه وجه حاضر  اگر خود محال. کند الذمه می زیادتري از مسئولین را بري تأدیه وجه از طرف او عده

  .لثی ترجیح داردشود بر هر شخص ثا

  
  مبحث نهم 

  
  حقوق و وظایف دارنده برات 

  
 نسبت به برواتی که از ممالک خارجه صادر شده و باید در ایران تأدیه شود اعم از این که بروات مزبور به رؤیت - 201ماده  

قاضا نماید واال حق مراجعه به دارنده برات قبولی یا پرداخت وجه آن را در مواعد ذیل از تاریخ برات ت باشد یا به وعده باید

  .برات را به محال علیه رسانیده نخواهد داشت ظهرنویسها و همچنین به برات دهنده که وجه

  
 براي سایر ممالک ده -براي ممالک آسیا بجز چین و ژاپن و سیبري و همچنین براي ممالک اروپا و آفریقاي شمالی شش ماه  

  .ماه

  
ات به رؤیت یا به وعده که یکی از شهرهاي ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در  هر گاه دارنده بر- 202ماده  

  .قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد به همان ترتیب مذکور حق او ساقط خواهد شد مواعد مقرره در ماده فوق



  
ارنده برات و برات دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگري مقرر  مانع نخواهد بود که بین د202 - 201 مقررات مواد - 203ماده  

  .گردد

  
 اگر دارنده برات ثابت نماید که به واسطه حوادثی که رفع آن در حیطه اقتدار او نبوده نتوانسته است به هیچ - 204ماده  

  . نخواهد بود مگر از تاریخ رفع عذر202 و 201برات را در مواعد مقرره تقاضا نماید مشمول مفاد مواد  وسیله قبولی یا پرداخت

  
  . دارنده برات باید روز وعده تأدیه وجه برات را تقاضا نماید- 205ماده  

  
شود معلوم گردد   امتناع از تأدیه وجه برات باید فرداي روز وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می-  206ماده  

  .تراض روز بعد آن به عمل خواهد آمدتعطیل باشد اع و اگر فرداي روز وعده

  
 در صورتی که -علیه دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستثنی نخواهد نمود   فوت یا ورشکستگی محال- 207ماده  

  .وعده ورشکسته شود حق اعتراض براي دارنده برات باقی است کننده برات قبل از قبول

  
دم تأدیه آن اعتراض شده است حق دارد بر علیه برات دهنده و هر یک از ظهرنویسها  دارنده برات که به واسطه ع- 208ماده  

  .همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهاي ماقبل خود خواهند داشت - اقامه دعوي کند 

  
ه اقامه دعوي کند که قبالً اعتراضنامه را تواند بر علیه کسی که برات را به او واگذار نمود  دارنده برات وقتی می- 209ماده  

 اگر محل اقامت واگذارکننده برات در خارج -پنج روز از تاریخ ابالغ گذشته و وجه تأدیه نشده باشد  قانوناً به او ابالغ کرده باشد

  .شود براي هر چهار فرسخ یک روز اضافه خواهد شد از محلی باشد که باید وجه برات در آن جا پرداخته

  
 در مورد بروات صادره از ایران که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوي بر علیه برات دهند و ظهرنویسهاي مقیم - 210ماده  

  :آید اعتراض به عمل می ایران در مواعد از تاریخ

  
 شمالی باید تأدیه سه ماه براي برواتی که در ممالک آسیا به جز چین و ژاپن و سیبري و همچنین در ممالک اروپا و آفریقاي 

  . در این مورد نیز رعایت خواهد شد204ممالک مفاد ماده   چهار ماه براي سایر-شود 

  
 اگر دارنده برات دعوي خود را بر علیه ظهرنویس و برات دهنده اقامه نماید نسبت به هر یک از آنها از مواعدي که - 211ماده  

 یک از ظهرنویسها نیز حق دارند که در همان مواعد اقامه دعوي کنند و  هر-است استفاده خواهد کرد  در مواد قبل مندرج

  .احضارنامه محکمه محسوب خواهد شد نسبت به آنها ابتداي موعد از فرداي ابالغ

  
 دعوي دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوي هر 211 -  210 -  209 پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد - 212ماده  

  .سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد ویسها بر یدیک از ظهرن

  
شود   بعد از انقضاء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنویسهاي برات بر علیه برات دهنده نیز در محکمه پذیرفته نمی- 213ماده  

رت دارنده برات فقط برات دهنده ثابت نماید که در سر وعده برات را به محال علیه رسانیده و در این صو مشروط بر این که

  .علیه خواهد داشت حق مراجعه به محال

  
 اگر پس از انقضاي موعدي که براي اعتراض و ابالغ اعتراضنامه یا براي اقامه دعوي مقرر است برات دهنده یا هر - 214ماده  

سانیده بود مسترد دارد دارنده علیه ر طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که براي تأدیه برات به محال ها به یک از ظهرنویس

  .کننده وجه اقامه دعوي نماید داشت که بر علیه دریافت برات بر خالف مقررات دو ماده قبل حق خواهد



  
 پس از اقامه دعوي رئیس محکمه تجارت مکلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتی که براي عدم تأدیه اعتراض - 215ماده  

  .علیه به عنوان تأمین توقیف نماید اموال مدعیبرات از  شده است معادل وجه

  
  مبحث دهم 

  
  )پروتست (در اعتراض  

  
  :آید  اعتراض در موارد ذیل به عمل می-  216ماده  

  

  . در مورد نکول-  1

  

  . در مورد امتناع از قبول یا نکول-  2

  

  .دیه در مورد عدم تأ-  3

  
نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر رییس محکمه تجارت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل  اعتراض 

  :ابالغ شود

  

  .علیه  محال-  1

  

  .اند  اشخاصی که در برات براي تأدیه وجه عنداالقتضا معین شده-  2

  

  . شخص ثالثی که برات را قبول کرده است-  3

  
آید محکمه تجارت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده رییس محکمه ابتدایی یا  لی که اعتراض به عمل میاگر در مح 

  .امین صلح یا حاکم محل خواهد بود رییس دائره ثبت اسناد یا

  
  :نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد  اعتراض- 217ماده  

  

  .بولی و ظهرنویسی و غیره سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از ق-  1

  

  . امر به تأدیه وجه برات-  2

  
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و هم چنین علل عدم  

  .را در ذیل اعتراضنامه قید و امضا کند امکان امضاء یا امتناع از امضاء

  
 191 -  190تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد  ي نمیا  هیچ نوشته- 218ماده  

  .راجع به مفقود شدن برات است  که193 - 192 -

  
  . بدهد216نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده   مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض- 219ماده  



  
دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز  جارت یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه تجارت را انجام می دفتر محکمه ت- 220ماده  

در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رییس محکمه تجارت یا قائم مقام او نمره و امضاء شده  به ترتیب تاریخ و نمره

ویس اولی در روي برات قید شده باشد باید آنها را توسط برات دهنده یا ظهرن  در صورتی که محل اقامت- است ثبت نمایند 

  .کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازند

  
  مبحث یازدهم 

  
  برات رجوعی 

  
 برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض براي دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و - 221ماده  

  .کند ه برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میعهد تفاوت نرخ به

  
 اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور - 222ماده  

وت نرخ مکانی که خواهد بود اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفا آن به عهده او

  .کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است بر آید برات اصلی را در آن جا معامله یا تسلیم

  
 در صورتحساب مزبور مراتب -  به برات رجوعی باید صورتحسابی که موسوم به حساب بازگشت است ضمیمه شود - 223ماده  

  :ذیل باید قید شود

  

  .که برات رجوعی به عهده او صادر شده است اسم شخصی -  1

  

  . مبلغ اصلی برات اعتراض شده-  2

  

  .العمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و غیره نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق  مخارج اعتراض-  3

  

  .222 مبلغ تفاوت نرخهاي مذکور در ماده -  4

  
باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود و نیز باید برات اعتراض شده و سواد  صورتحساب مذکور در ماده قبل - 224ماده  

  .صورتحساب مزبور ضمیمه گردد نامه به مصدقی از اعتراض

  
 باید 224 و 223 هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود عالوه بر مراتب مذکوره در مواد - 225ماده  

  .خ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شودبین نر اي که تفاوت نامه تصدیق

  
توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از   نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعددي نمی-  226ماده  

  .دهنده اولی برسدشود تا به برات  باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته می ظهرنویسها صادر شده

  
توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت و هر یک از ظهرنویسها و برات دهنده اولی   تحمیالت براتهاي رجوعی را نمی- 227ماده  

  .باشد می دار یک خرج فقط عهده

  
رت تأدیه  خسارت تأدیه مبلغی اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسا- 228ماده  



  .شود برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوي محسوب می مخارج اعتراض و مخارج

  
 مقرر است ضمیمه نشود برات مزبور قابل پرداخت 225نامه تجار که به موجب ماده   اگر به برات رجوعی تصدیق- 229ماده  

  .نیست

  
  فصل دوم 

  
  طلب در فته 

  
کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه   آن امضاکننده تعهد میطلب سندي است که به موجب  فته- 230ماده  

  .کرد آن شخص کارسازي نماید حواله حامل یا شخص معین و یا به

  
  :طلب عالوه بر امضا یا مهر باید داراي تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد  فته- 231ماده  

  

  . مبلغی که باید تأدیه شود-  1

  

  . گیرنده وجه-  2

  

  . تاریخ پرداخت-  3

  
 تمام مقررات راجع به بروات تجارتی که از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب ذکر شده است در مورد - 232ماده  

  .خواهد بود الرعایه طلب نیز الزم فته

  
  فصل سوم 

  
  چک 

  
 دارد کالً یا بعضاً مسترد یا به علیه اي است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال  چک نوشته- 233ماده  

  .نماید دیگري واگذار می

  
  . پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادرکننده برسد - 234ماده  

  
ظهر آن به دیگري چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و نیز ممکن است به صرف امضاء در  

  .منتقل شود

  
  . وجه چک باید به محض ارائه کارسازي شود- 235ماده  

  
 صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از -  236ماده  

  . شامل چک نیز خواهد بودظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان راجع به بروات ضمانت صادرکننده و

  
 اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور - 237ماده  

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



  .ه شودچک مطالب

  
 اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در ماده قبل پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوي او بر علیه - 238ماده  

علیه است از بین برود دعوي دارنده چک بر علیه  بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال ظهرنویس مسموع نخواهد

  .د بودصادرکننده نیز در محکمه مسموع نخواه

  
  .کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد  کسی که وجه چک را دریافت می- 239ماده  

  
 تمام مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در - 240ماده  

تواند وجه چک را مطالبه کند چهار   لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می- هد شد رعایت خوا ایران پرداخته شود نیز

  .باشد ماه از تاریخ صدور می

  
  فصل چهارم 

  
  در مرور زمان 

  
طلب و چک که از طرف تجار یا براي امور تجارتی صادر شده است پس از انقضاء پنج   دعاوي راجعه به برات و فته- 241ماده  

نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً  اعتراض  صدورسال از تاریخ

  .اقرار بدین واقع شده باشد

  
  ماده الحاقیه 

  
 راجع به اصالح قانون 1290 راجع به قبول و نکول بروات تجارتی و قانون چهارم جوزا 1289 ثور 29 قانون - 242ماده  

  .ساقط است رجه اعتبارمذکور از د

  
  باب ششم 

  
  در ورشکستگی 

  
  فصل اول 

  
  در کلیات 

  
  .شود  ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می- 243ماده  

  
  فصل دوم 

  
  در اعالم ورشکستگی و اثرات آن 

  
اي که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف  قفه تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ و- 244ماده  

اي که قائم مقام محکمه تجارت است اظهار نموده صورت  تجارت محل اقامت خود یا به دفتر محکمه خود را به دفتر محکمه

مذکور که باید مورخ بوده و به  صورت حساب -دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید  حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به



  :امضاء تاجر رسیده باشد متضمن مراتب ذیل خواهد بود

  

  . تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح-  1

  

  . صورت کلیه قروض و مطالبات-  2

  

  . صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی-  3

  
  . اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شوددر صورت توقف شرکت ضمانتی یا مختلط 

  
  :شود  ورشکستگی تاجر به حکم محکمه تجارت در موارد ذیل اعالم می- 245ماده  

  
  . بر حسب اظهار خود تاجر-الف  

  

  . به موجب تقاضاي یک یا چند نفر از طلبکارها- ب 

  

 خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد  محکمه باید در حکم- العموم   بر حسب تقاضاي مدعی- ج 

  .توقف محسوب است تاریخ حکم تاریخ

  
  . حکمی که متضمن اعالن ورشکستگی است قابل اجراي موقت خواهد بود-  246ماده  

  
ال خود حتی آن  همین که حکم ورشکستگی صادر شد تاجر ورشکسته از تاریخ حکم از مداخله کردن در تمام امو- 247ماده  

 از تاریخ حکم مزبور هر کس نسبت به تاجر ورشکسته -مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است  چه که ممکن است در

هیأت تصفیه اقامت یا تعقیب کند و همچنین است کلیه اقدامات اجرایی اعم از  دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید

صالح بداند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص  تواند هر موقعی که یر منقول باشد محکمه میاین که راجع به منقول یا غ

  .ثالث در دعوي مطروحه قبول نماید

  
 همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال - 248ماده  

طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته اشخاصی که  تاجر ورشکسته فته  هر گاه- شود  مبدل می

با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه  باشند باید طلب یا برات می مسئول تأدیه وجه فته

  .آن را در سر وعده تأمین نمایند

  
  :وقف معامالت ذیل را بنماید باطل و بالاثر خواهد بود هر گاه تاجر بعد از ت- 249ماده  

  

  . هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد-  1

  

  . تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد-  2

  

  . اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود هر معامله که مالی از-  3

  
 هر گاه در نتیجه اقامه دعوي از طرف هیأت تصفیه یا طلبکاري بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا - 250ماده  



ار از اداي دین یا براي اضرار به طلبکارها معامله شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود براي فر مقام قانونی آنها ثابت قائم

المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل  حین نموده که متضمن ضرري بیش از ربع قیمت

  .شود میسال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته  از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد و دعوي فسخ در ظرف دو

  
علیه باید پس از قطعی شدن حکم   هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم- 251ماده  

المعامله آن را قبل از آن که دارایی تاجر به غرما  بوده است عیناً به هیأت تصفیه تسلیم و قیمت حین مالی را که موضوع معامله

  .تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد  اگر عین مال مزبور درتقسیم شود دریافت دارد و

  
 اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوري یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله رأساً باطل عین و - 252ماده  

  . بردمعامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد منافع مالی که موضوع

  
  فصل سوم  

  
  در تعیین عضو ناظر  

  
شود باید یکی از قضات محکمه تجارت به سمت عضو ناظر   در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعالم می- 253ماده  

  .معین گردد

  
زبور باید  عضو ناظر مکلف است که نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن بنماید عضو م- 254ماده  

  .باشد به محکمه مزبوره بدهد شود و حل آن از صالحیت محکمه تجارت می را که از ورشکستگی تولید می راپرت تمام منازعاتی

  
 مرجع شکایت محکمه - شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردي ممکن است که این قانون معین نموده - 255ماده  

  .تجارت است

  
  .تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگري را از اعضاء خود به جاي او بگمارد تجارت می محکمه -  256ماده  

  
  فصل چهارم 

  
  در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته 

  
اید  مهر و موم ب- دهد  نماید امر مهر و موم را نیز می  محکمه به موجب حکمی که ورشکستگی تاجر را اعالن می- 257ماده  

به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد  فوراً توسط عضو ناظر

  .صورت شود در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن

  
ستگی تاجر را اعالن تواند در حکمی که ورشک  عمل نکرده باشد محکمه می244 اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده - 258ماده  

 این قرار در مواقعی نیز ممکن است داده شود که معلوم گردد شخص ورشکسته به واسطه -او را نیز بدهد  نماید قرار توقیف می

  .خواهد جلوگیري کند ورشکستگی می اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل

  
تواند   قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا- 259ماده  

یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بالفاصله این اقدام خود را به رییس محکمه  بر حسب تقاضاي یک

  .اطالع دهد

  



باب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اس  انبارها و حجره-  260ماده  

ورشکستگی شرکت ضمانتی نه فقط مرکز شرکت بلکه تجارتخانه و اموال موجوده در منازل شخصی هر یک از  شود در صورت

  .مستثنیات دین از مهرو موم معاف است -شود  شرکاء ضامن نیز مهر و موم می

  
  فصل پنجم 

  
  ء هیأت تصفیهدر تعیین و تبدیل اعضا 

  
 عضو - نماید   محکمه تجارت در حکم ورشکستگی یک یا چند نفر را به سمت عضویت هیأت تصفیه معین می-  261ماده  

کند که موعد آن نباید دیرتر  محتمل است از تاجر ورشکسته طلبکار باشند به تشکیل جلسه دعوت می ناظر فوراً کسانی را که

اند نسبت به صورت اسامی طلبکارها و هم نسبت به لزوم یا عدم  که حاضر شده شدگان از دعوتاز پانزده روز باشد در آن جلسه 

  .دارد را در صورت مجلس قید و به محکمه تقدیم می لزوم تعیین اعضاء دیگر براي هیأت تصفیه استشاره نموده اظهارات آنها

  
راپرت عضو ناظر اعضاء جدیدي براي هیأت محکمه پس از مالحظه صورت مجلس مذکور صورت طلبکارهاي احتمالی و  

نماید تعیین اعضاء هیأت تصفیه که بدین طریق به عمل آمده قطعی  مأموریت اعضاء سابق را تثبیت می کند یا تصفیه معین می

  .267 و 264خواهد بود مگر در مورد ماده 

  
شروط بر این که طلبکارهاي احتمالی به اتفاق  اعضاء هیأت تصفیه را ممکن است از میان طلبکارها معین نمود م-  262ماده  

 اگر اتفاق آراء حاصل نشود - تصویب کنند در این صورت محکمه مکلف است که موافق رأي آنها عمل کند  آراء این تعیین را

نماید در صورتی که طلبکارها به سمت عضویت هیأت تصفیه  تصفیه معین می محکمه یک یا چند نفر را به عضویت هیأت

  .الزحمه نخواهند داشت ن شوند حق گرفتن حقمعی

  
.  اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند نباید عضو هیأت تصفیه معین گردند-  263ماده  

  .چهارم جزو محرومین است توضیح آن که درجه

  
تصفیه الزم گردد عضو ناظر باید به محکمه تجارت  در صورتی که تبدیل یا اضافه نمودن یک یا چند عضو هیأت -  264ماده  

  .مراجعه نماید

  
تواند به   در صورتی که اعضاء هیأت تصفیه متعدد باشند اقدامات آنها باید متفقاً به عمل آید لیکن عضو ناظر می-  265ماده  

  .دار شوند هاي مخصوصی بدهد که بعضی از امور اداري را منفرداً عهده اجازه یک یا چند نفر از آنها

  
دهد   اگر نسبت به عملیات هیأت تصفیه شکایتی بشود عضو ناظر در ظرف سه روز رسیدگی کرده قرار الزم را می- 266ماده  

  .باشد توان شکایت نمود تصمیمات عضو ناظر قابل اجراي موقت می تجارت می و از این قرار به محکمه

  
موجه تاجر ورشکسته یا طلبکارهاي او یا به نظر خود تبدیل یک یا چند نفر تواند بر حسب شکایات   عضو ناظر می-  267ماده  

 اگر در ظرف هشت روز عضو ناظر به شکایات واصله رسیدگی نکند شکایات -تصفیه را به محکمه پیشنهاد کند  از اعضاء هیأت

اعضاء هیأت تصفیه را استماع و محکمه در جلسه اداري راپرت عضو ناظر و توضیحات  - مزبوره را ممکن است به محکمه برد 

  .دهد در موضوع تبدیل در جلسه علنی رأي خود را می

  
  فصل ششم 

  



  در وظایف هیأت تصفیه 

  
  مبحث اول 

  
  در کلیات 

  
  . اگر مهر و موم قبل از تعیین هیأت تصفیه به عمل نیامده باشد هیأت مزبوره تقاضاي انجام آن را خواهد نمود-  268ماده  

  
دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کند و اگر مهر و موم  عضو ناظر به تقاضاي هیأت مزبوره را اجازه می -  269ماده  

  :خارج نماید شده است از توقیف

  

  . البسه و اثاثیه و اسبابی که براي خود تاجر ورشکسته و براي خانواده او الزم است-  1

  

  . قیمت حاصل نماید اشیایی که ممکن است قریباً ضایع یا کسر-  2

  

 اشیایی که براي به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن الزم است در صورتی که توقیف آنها موجب -  3

  .خسارت ارباب طلب باشد

  
  .اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً توسط هیأت تصفیه تقویم و صورت آن برداشته شود 

  
ش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و  فرو- 270ماده  

  .آید سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط هیأت تصفیه به عمل می همچنین به کار انداختن

  
ا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از  دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر ی- 271ماده  

  .نماید آن که ذیل دفاتر را بست آنها را به هیأت تصفیه تسلیم می توقیف خارج کرده پس از

  
 اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید -دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طور خالصه قید کند  

نسبت به آنها باید بعضی اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و  ته شود و یاقبولی آنها نوش

شود به عضو ناظر تسلیم  نماید و فهرستی که از هیأت تصفیه گرفته می شود تا وجه آن را وصول به هیأت تصفیه تحویل می

نماید مراسالتی که به اسم تاجر ورشکسته  می دهد وصول که میگردد سایر مطالبات را هیأت تصفیه در مقابل قبضی  می

تواند  مراسالت می شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن رسد به هیأت تصفیه تسلیم و به توسط آنها باز می می

  .شرکت کند

  
اش را از دارایی  د نفقه خود و خانوادهتوان  تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگري براي اعاشه نداشته باشد می- 272ماده  

نماید در صورت حدوث  در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را به تصویب هیأت تصفیه معین می خود درخواست کند

  .بود اختالف محکمه تجارت مرجع شکایت خواهد

  
شترین مدتی که براي حضور او مهلت داده نماید و بی  هیأت تصفیه تاجر ورشکسته را براي بستن دفاتر احضار می- 273ماده  

  .تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد  تاجر ورشکسته می-ساعت است  شود چهل و هشت می

  
 در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد هیأت تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و - 274ماده  



  .کند نماید تنظیم می اطالعاتی که تحصیل می و سایراسناد مشارالیه 

  
 عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته - 275ماده  

یب مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکور صورت مجلس ترت و شاگردها و

  .دهد

  
  مبحث دوم 

  
  در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی 

  
 هیأت تصفیه پس از تقاضاي رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این -  276ماده  

  .عدم حضور او مانع از عمل نیست کند ولی موقع احضار می

  
نماید یکی از  شود صورت دارایی را متدرجاً در دو نسخه تهیه می  توقیف میاي که رفع  هیأت تصفیه به اندازه- 277ماده  

تواند براي تهیه صورت  ماند هیأت تصفیه می تجارت تسلیم نموده دیگري در نزد هیأت تصفیه می نسختین را به دفتر محکمه

 در تحت توقیف نیامده ولی 269ماده استمداد کند صورت اشیایی که موافق  دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که الزم بداند

  .قبالً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد

  
اي از وضعیت ورشکستگی و همچنین   هیأت تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خالصه- 278ماده  

 عضو ناظر -آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد  که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می از علل و اوضاعی

  .نماید حوزه قضایی تسلیم می العموم ابتدایی صورت مزبور را فوراً به مدعی

  
توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت  منصبان پارکه می  صاحب- 279ماده  

قع آنها حق دارند که به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند  در هر مو-رسانند  دارایی حضور به هم

  .امر باشد ولیکن این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان

  
  مبحث سوم 

  
  در فروش اموال و وصول مطالبات 

  
به غیر از  ( و نوشتجات و اثاثیه التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر  پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال- 280ماده  

  .شود اشیاء تاجر ورشکسته به هیأت تصفیه تسلیم می و) مستثنیات دین

  
تواند با اجازه  نماید و همچنین می  هیأت تصفیه در تحت نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می- 281ماده  

تجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبالً باید اظهارات تاجر ورشکسته ال البیت و مال عضو ناظر به فروش اثاث العموم و نظارت مدعی

  .توضیحات احضار کند را استماع یا الاقل مشارالیه را براي دادن

  
تواند دعوي  باشد هیأت تصفیه با اجازه عضو ناظر می نفع می  نسبت به تمام دعاوي که هیأت طلبکارها در آن ذي- 282ماده  

چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده  ررا به صلح خاتمه دهد اگ

االجرا نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح  یکصد تومان باشد صلح الزم باشد اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از

شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح  می حضارنامه تاجر ورشکسته ا  در موقع تصدیق صلح-را تصدیق نماید 



  .صلح کافی خواهد بود اعتراض کند و اعتراض او در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد براي جلوگیري از

  
وق مزبور صند. شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد  وجوهی که به توسط هیأت تصفیه دریافت می- 283ماده  

گردد مگر به  کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی براي عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می حساب مخصوصی

  .حواله عضو ناظر و تصدیق هیأت تصفیه

  
  مبحث چهارم 

  
  در اقدامات تأمینیه 

  
اي حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به  هیأت تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه بر- 284ماده  

  .آورد مدیونین او به عمل

  
  مبحث پنجم 

  
  در تشخیص مطالبات طلبکارها 

  
توانند اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که   از تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلبکارها می- 285ماده  

  .حکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارندنماید به دفتردار م معین می کلیه مطالبات آنها را

  
اند   به طلبکارهایی که در موقع ثبت یا تبدیل اعضاء هیأت تصفیه اسناد خود یا سواد مصدق آن را تسلیم ننموده-  286ماده  

صاً یا به در روزنامه و مراسله از طرف هیأت تصفیه اطالع داد که در ظرف یک ماه از تاریخ اعالن شخ باید فوراً به وسیله اعالن

نماید تسلیم نموده قبض  انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می توسط وکیل اسناد خود یا سواد مصدق آن را به

کند  محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می نسبت به طلبکارهایی که در ایران ولی در خارج مقر. رسید دریافت دارد

شود نسبت به  اضافه می  هر چهار فرسخ مسافت بین محل اقامت آنها و مقر محکمه یک روزاقامت دارند به مدت مزبور از قرار

  . اصول محاکمات حقوقی رعایت خواهد شد217طلبکارهایی که در خارج ایران اقامت دارند مفاد ماده 

  
 شروع شده و بدون وقفه  تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضاي مهلت مذکور در ماده قبل- 287ماده  

  .شود گردد تعقیب می ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می در محل و روز و

  
شود قید گردد معذلک طلبکارها باید به وسیله اعالن در  این نکته باید در اعالنی که به موجب ماده قبل به طلبکارها می 

نماید و تشخیص  البات هیأت تصفیه را عضو ناظر تشخیص میتصفیه مجدداً دعوت شوند مط روزنامه و مراسله از طرف هیأت

شود در این موقع باید عضو ناظر هم حضور  توسط هیأت تصفیه واقع می مطالبات سایرین با حضور طلبکارها یا وکیل آنها به

  .داشته و صورت مجلس ترتیب دهد

  
تواند در حین تشخیص مطالبات سایر  شده می هر طلبکاري که طلب او تشخیص یا جزء صورت دارایی منظور - 288ماده  

 -هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعالً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید  رسانیده و نسبت به طلب طلبکارها حضور به هم

  .داشت همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد

  
طالبات معین و به عالوه توصیف مختصري از  محل اقامت طلبکارها و وکالي آنها در صورت مجلس تشخیص م- 289ماده  

السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم  خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین تعیین قلم شود و سند داده می



  .فیه است شود که طلب مسلم یا متنازع

  
هد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها د  عضو ناظر می- 290ماده  

  . و نزد او بفرستد طلبکارها استخراج کرده

  
 اگر طلب مسلم و قبول شد هیأت تصفیه باید در روي سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نماید و عضو ناظر نیز آن - 291ماده  

 هر طلبکار باید در ظرف هشت روز از تاریخ تشخیص طلبش در -  "...قبول شد به تاریخ... مبلغ... قروض  جزو ": را تصدیق کند

  . را تصدیق کند حضور عضو ناظر حاضر شده صحت آن طلب

  
تواند حل قضیه را به محکمه رجوع کند و محکمه باید فوراً از روي  فیه واقع شد عضو ناظر می  اگر طلب متنازع- 292ماده  

اند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که تو رسیدگی نماید محکمه می راپرت عضو ناظر

  .ها کسب اطالع کنند احضار یا از آن توانند راجع به این طلب اطالعاتی دهند می

  
 در موقعی که اختالف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شد و قضیه طوري باشد که محکمه نتواند در - 293ماده  

صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها براي ترتیب قرارداد ارفاقی به  زده روز حکمظرف پان

تواند در صورت تصمیم به انعقاد  نشده و مجلس مزبور منعقد شود محکمه می تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه رسیدگی

کند موقتاً طلبکار شناخته شده  قرار مزبور معین می  مبلغی که محکمه درفیه معادل مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع

  .در مذاکرات هیأت طلبکارها براي مبلغ مذکور شرکت نماید

  
تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد   در صورتی که طلبی مورد تحقیقات جزایی واقع شده باشد محکمه تجارت می- 294ماده  

کاران قبول نماید و مادام که محاکم  تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلب جلس نمود نمیتأخیر م ولی اگر تصمیم به عدم

  .تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند نمی کار مزبور اند طلب صالحه حکم خود را نداده

  
 ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به  به ترتیب قرارداد291 و 286 پس از انقضاي مهلتهاي معین در مواد - 295ماده  

  .شود ورشکستگی مداومت می

  
اند در جزو غرما حساب  کارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و تصدیق به صحت طلب خود نکرده  طلب-  296ماده  

یماتی را که به  اعتراض آنها اجراي تقس- شود حق اعتراض خواهند داشت  موقعی که وجوه تقسیم می شوند لیکن تا آخرین نمی

کارها  ولی اگر قبل از صدور حکم در موضوع اعتراض مجدداً وجهی بین طلب اندازد تصویب عضو ناظر شده است به تأخیر نمی

شود جزو تقسیم منظور و حصه آنها تا  معین می تقسیم شود مدعی به معترضین به میزان مبلغی که موقتاً از طرف محکمه

تصدیق برسانند نسبت به   اگر معترضین طلب خود را بعدها به- ماند  ه اعتراض در توقیف میموقع صدور حکم نهایی راجع ب

اي را که نسبت به طلب  توانند ادعایی نمایند ولی حق دارند حصه تقسیماتی که سابقاً به تصویب عضو ناظر شده است نمی

  .لبه نمایندگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطا در تقسیمات سابق تعلق می آنها

  
کنند باید آن   اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوي خساراتی دارند و صرف نظر از آن نمی- 297ماده  

  .ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند را در حین تصفیه عمل

  
به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد همین حکم درباره دعوي خیاراتی نیز مجري خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت  

  .طلبکارها نباشد مشروط بر این که بر ضرر

  
  فصل هفتم 



  
  در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته 

  
  مبحث اول 

  
  کارها و مجمع عمومی آنها در دعوت طلب 

  
ق صحت مطالبات معین شده به  براي تصدی291 عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدي که در ماده - 298ماده  

کارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد  طلب توسط دفتردار محکمه کلیه

هاي دعوت و اعالنات مندرجه در جراید باید  مجمع عمومی طلبکارها در رقعه  موضوع دعوت-نماید  قرارداد ارفاقی دعوت می

  .تصریح شود

  
 مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه - 299ماده  

کارهایی که طلب آنها موقتاً قبول  کارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلب طلب شود منعقد می

شود مشارالیه باید شخصاً حاضر  تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار میشوند  می الوکاله آنها حاضر گردیده یا وکیل ثابت

  .صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته گردد و فقط وقتی می

  
و عملیاتی که به کارها راپرتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده   هیأت تصفیه به جمع طلب- 300ماده  

شود و  دهد راپورت مزبور به امضاء اعضاء هیأت تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می شده است می استحضار تاجر ورشکسته

  .کارها صورت مجلس ترتیب دهد طلب عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع

  
  مبحث دوم 

  
  در قرارداد ارفاقی 

  
  فقره اول 

  
  رداد ارفاقیدر ترتیب قرا 

  
شود مگر پس از اجراي مراسمی که در فوق مقرر  کارهاي او منعقد نمی  قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلب- 301ماده  

کارها با داشتن الاقل سه ربع از کلیه  شود که الاقل نصف به عالوه یک نفر از طلب قرارداد فقط وقتی منعقد می  این-شده است 

ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده  بق مبحث پنجم از فصلمطالباتی که مطا

  .باشند و اال بالاثر خواهد بود

  
کارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ داراي سه ربع از   هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلب- 302ماده  

سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددي را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق  ايمطالبات نباشند یا آن که دار

الوکاله آنها بوده  کارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت  طلب-شود و قرار انعقاد مجلس ثانی براي یک هفته بعد داده می

مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییري   ثانی حاضر شونداند مجبور نیستند که در مجلس و صورت مجلس را امضاء نموده

اکثریت عددي و  اند به اعتبار خود باقی است و اگر در جلسه ثانی بدهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیماتی که سابقاً نموده

  . تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود301مبلغی مطابق ماده 

  
 در موقعی که تاجر به - شود   ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی اگر تاجر به عنوان- 303ماده  



کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد  شود الزم است طلب می عنوان تقلب تعقیب

ی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوري خواهند حصول نتیجه رسیدگ قرارداد ارفاقی تصمیم را در امر مشارالیه به زمان

 را 301حاضر از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده  کارهاي گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلب

 که به موجب قرارداد ارفاقی شود قواعدي حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بناي انعقاد

  .ماده قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد

  
 اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که - 304ماده  

ه قبل تصمیم در قرارداد را توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماد کارها می باشد طلب تعقیب تاجر شروع شده

  .تأخیر بیندازند

  
اند  اند یا این حق را پس از انعقاد تحصیل نموده کارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته  کلیه طلب- 305ماده  

 هیأت تصفیه و خود  اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به-اعتراض کنند  توانند راجع به قرارداد می

ساقط خواهد بود به موجب این اعتراض باید اعضاء هیأت تصفیه و تاجر  تاجر ورشکسته ابالغ شود واال از درجه اعتبار

احضار شوند اگر براي تصفیه فقط یک عضو معین  کند ورشکسته با اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می

  .به موقع اجرا گذارد تعیین عضو دیگري را تقاضا نموده در مقابل او مقررات این ماده راشده و خود او معترض باشد باید 

  
تواند تصدیق آن را از محکمه تقاضا   قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می-  306ماده  

تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید ولی اگر ) ه ماده قبلرجوع ب (تواند قبل از انقضاء مدت یک هفته  نمی نماید ولی محکمه

باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد حکم واحد صادر کند و  در ظرف این مدت اعتراضاتی به عمل آمده

  .شود بالاثر می اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع

  
 محکمه در باب تصدیق قرارداد رأي دهد عضو ناظر باید راپرتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و  قبل از آن که- 307ماده  

  .به محکمه بدهد امکان قبول قرارداد باشد

  
  . در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود- 308ماده  

  
  فقره دوم 

  
  در اثرات قرارداد ارفاقی 

  
اند یا در ظرف ده روز از تاریخ  کارهایی که در اکثریت بوده  همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلب- 309ه ماد 

اند  کارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند قطعی خواهد بود ولی طلب نموده تصدیق قرارداد آن را امضاء

توانند از دارایی  رسد دریافت نمایند لیکن در آتیه نمی کارها می به طلب  چه از دارایی تاجرتوانند سهم خود را موافق آن می

که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را  تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی

  .اند در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده

  
شود مگر این که پس از تصدیق مکشوف  تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوي بطالن نسبت به آن قبول نمی پس از - 310ماده  

  .دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است شود که در میزان

  
ملی با حضور عضو ناظر  همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد هیأت تصفیه صورت حساب کا- 311ماده  

 هیأت تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین - شود  دهد که در صورت عدم اختالف بسته می می به تاجر ورشکسته



اند داده شود به مشارالیه  کارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده که باید به طلب دارایی تاجر ورشکسته را به استثناي آن چه

از تمام . شود داد مأموریت هیأت تصفیه ختم می کاران مذکور را گیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهم طلب  رسید میرد کرده

اختالف محکمه رسیدگی کرده  در صورت تولید. یابد نماید و مأموریتش خاتمه می این مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهیه می

  .دهد حکم مقتضی می

  
  فقره سوم 

  
  فسخ قرارداد ارفاقیدر ابطال یا  

  
  : در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است- 312ماده  

  

  . در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب-  1

  

  .310 در مورد ماده -  2

  
  .رأساً ملغی است) در صورتی که باشد (ها   اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن- 313ماده  

  
 اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است براي فسخ قرارداد مزبور بر مشارالیه اقامه - 314ماده  

توانند اجراي  کارها می که اجراي تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلب  در صورتی- دعوي نمود 

  .شود بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می ه ضامن دارد از اوتمام یا قسمتی از قرارداد را ک

  
 اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس - 315ماده  

خاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم هر قسم وسائل تأمینیه را که مقتضی بداند ات تواند در آید محکمه می

  .شود تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می

  
 پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد محکمه یا عضو ناظر و یک یا چند عضو -  316ماده  

 و مهر و موم نماید و فوراً از روي صورت دارایی تواند دارایی تاجر را توقیف  هیأت تصفیه می-کند  معین می براي هیأت تصفیه

 هیأت - دهد  نماید و اگر الزم باشد متممی براي صورت دارایی ترتیب می نوشتجات می سابق اقدام به رسیدگی به اسناد و

ناد مطالبات را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اس کارهاي جدید تصفیه باید فوراً به وسیله اعالن در روزنامه طلب

تصفیه معین شده است باید درج  خود را براي رسیدگی ابراز کنند در اعالن مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن هیأت

  .آید می شناسند به وسیله مراسله نیز به عمل کارهایی که اعضاء هیأت تصفیه آنها را می  این دعوت نسبت به طلب-شود 

  
شود نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص   اسنادي که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می بدون فوت وقت به- 317ماده  

آید و مطالباتی که تمام یا یک قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده  رسیدگی جدید به عمل نمی یا تصدیق شده است

  .شود است موضوع می

  
شوند تا در  کارها دعوت می  قرارداد ارفاقی جدیدي منعقد نشود طلب پس از اجراي عملیات فوق در صورتی که- 318ماده  

شود مگر پس از آن که مدتهاي مقرر در  هیأت تصفیه رأي خود را اظهار کنند تقسیم به غرما شروع نمی ابقاء یا تبدیل اعضاء

  .منقضی شده باشد کارهاي جدید  نسبت به طلب291 و 286ماده 

  
جر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن یا فسخ  معامالتی که تا- 319ماده  



  .کاران هم باشد شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلب نمی قرارداد مزبور نموده باطل

  
ان ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی  در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکار- 320ماده  

اند  کاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزي گرفته شود و اگر طلب تقسیم می اند به غرما کار شده طلب

  .کسر خواهد شد رسد مأخوذي آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می

  
 شد و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا  هر گاه تاجري ورشکسته- 321ماده  

  .االجرا است مقررات ماده قبل در ورشکستگی ثانوي الزم فسخ شود ورشکست شد

  
  مبحث سوم 

  
  در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی 

  
فوراً تمام طلبکارها را دعوت نموده در باب اداره کردن امر  اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد عضو ناظر باید - 322ماده  

کارها در صورت مجلس  ابقاء یا تبدیل اعضاء هیأت تصفیه با آنها مشورت نماید اظهارات طلب ورشکستگی و همچنین در باب

 هیأت تصفیه دهد اعضاء  مقرر است رأي می261به طوري که در ماده  شود و محکمه پس از مالحظه صورت مجلس نوشته می

تاجر ورشکسته هم باید در این موقع احضار  اند باید حساب خود را با حضور عضو ناظر به اعضاء جدید بدهند و که ابقاء نشده

  .شده باشد

  
شود که از دارایی تاجر ورشکسته مبلغی به عنوان اعانه به مشارالیه داده شود یا نه؟ اگر  کارها استعالم می  از طلب- 323ماده  

در صورت عدم توافق . نماید رضایت بدهند مبلغ اعانه را عضو ناظر معین و به هیأت تصفیه پیشنهاد می کارها به این اعانه لبط

  .تواند به محکمه مراجعه نماید می نظر بین هیأت و عضو ناظر فقط هیأت تصفیه

  
ارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا توانند قر کارها می  اگر شرکت ضمانتی یا مختلط ورشکست شود طلب- 324ماده  

در صورت ثانوي دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث بوده و به غرما تقسیم میشود و . ضامن منعقد نمایند چند نفر از شرکاء

 که با آنها ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نمیشود و شریک یا شرکاء ضامن دارائی شخصی شرکائی که با آنها قرارداد

 شریکی که با او قرارداد مخصوص -اموال شخصی خودشان  قرارداد خصوصی منعقد شده نمیتوانند تعهد حصه نمایند مگر از

  .منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبري است

  
ارها ک کارها بوده و مأمور تفریغ عمل ورشکست هستند و اگر طلب  اعضاء هیأت تصفیه نماینده هیأت طلب- 325ماده  

ورشکسته را ادامه دهند باید براي این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نمایند که به عوض هیأت  بخواهند تجارت تاجر

دارد باید   در ضمن تصمیمی که این وکالت را مقرر می-شود  داده منفصل می تصفیه اقدام کنند و هیأت تصفیه حساب خود را

 تصمیم -مخارج الزمه پیش خود نگاه دارد معین گردد  تواند براي جهی که وکیل میمدت و حدود وکالت و همچنین میزان و

خود تاجر ورشکسته و همچنین  -کارها عدداً و مبلغاً  شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلب مذکور اتخاذ نمی

به تأخیر  لیکن اعتراض مذکور اجراي تصمیم را. دتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نماین کارهاي مخالف می طلب

  .اندازد نمی

  
دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی   اگر از معامالت وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می-  326ماده  

رایی مزبور دارند به نسبت اي که در دا اند شخصاً عالوه بر حصه کارهایی که آن اجازه را داده فقط طلب تاجر ورشکسته است

  .باشند تعهدات مذکوره می اند مسئول طلبشان در حدود اختیاراتی که داده

  



باشند که اموال   در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود اعضاء هیأت تصفیه مکلف می- 327ماده  

نیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و التجاره تاجر ورشکسته را به فروش رسا مال منقول و غیر منقول و

آید و اگر تاجر ورشکسته از حضور  عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می  تمام این مراتب در تحت نظر-تفریغ کنند 

  .العموم کافی است استنکاف نمود استحضار مدعی

  
ورشکسته شرکت دارند باید الاقل سالی یک مرتبه به توسط عضو ناظر کارهایی که در تفریغ عمل تاجر   طلب- 328ماده  

 در 322 و 261جلسات اعضاء هیأت تصفیه باید حساب زمان تصدي خود را بدهند و بر طبق مقررات ماده  دعوت شوند در این

  .مشاغل خود ابقاء یا تبدیل شوند

  
نماید در این جلسه اعضاء هیأت  کارها را دعوت می ر طلب همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظ- 329ماده  

  .دهند و خود تاجر ورشکسته هم باید احضار شده باشد می تصفیه حساب خود را

  
 هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکست باشد هیأت تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوي که موافق منافع - 330ماده  

االجاره که تا  نماید اگر این تصمیم بر فسخ اجاره باشد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال ذ میاتخا کارها باشد تصمیمی طلب

نامه   و اگر تصمیم بر ابقاء اجاره باشد و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره- شوند اند جزو غرما منظور می آن تاریخ مستحق شده

 در - شود باید کافی باشد  ورشکستگی داده می  واال تأمیناتی که پس ازبه مؤجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد

  .داشت صورتی که با تصمیم هیأت تصفیه به فسخ اجاره مؤجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد

  
ه مدت به دیگري تفویض العموم اجاره را براي بقی تواند با حضور تاجر ورشکسته یا با اطالع مدعی  هیأت تصفیه می- 331ماده  

و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی ) این که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد مشروط بر (نماید 

نامه را به موقع خود اجرا  اموال مستأجره بدهد و باید کلیه شرایط و مقررات اجاره االجاره بنماید به مالک که تأمین پرداخت مال

  .کند

  
  فصل هشتم 

  
  کارها و حقوق هر یک از آنها در صورت ورشکستگی در اقسام مختلفه طلب 

  
  مبحث اول 

  
  .کارهایی که رهینه منقول دارند در طلب 

  
  . طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما براي یادداشت قید میشوند- 332ماده  

  
 در هر موقع با اجازه عضو ناظر، طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن توانند  اعضاء هیأت تصفیه می- 333ماده  

  .تاجر ورشکست منظور دارند خارج و جزو دارایی

  
العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید   اگر وثیقه فک نشود هیأت تصفیه باید با نظارت مدعی- 334ماده  

شود و اگر   وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به هیأت تصفیه تسلیم میفروش دعوت شود اگر قیمت

  .کارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد خود در جزو طلب قیمت فروش کمتر شد مرتهن براي بقیه طلب

  
کند عضو مزبور در صورت  قدیم مینمایند به عضو ناظر ت کارهایی را که ادعاي وثیقه می  هیأت تصفیه صورت طلب- 335ماده  



کارها  شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلب که طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می دهد لزوم اجازه می

  .شود می اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع

  
  مبحث دوم 

  
  .کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند در طلب 

  
 اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به -  336اده م 

کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنها را  طلب عمل آمده باشد

اي  معمولی منظور و از وجوهی که براي غرماي مزبور مقرر است حصهغرماي  ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء

  .تصدیق شده باشد برند مشروط بر این که طلب آنها به طوري که قبالً مذکور شده است می

  
 اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود - 337ماده  

اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود  ایی که نسبت بهکاره طلب

ولی عنداالقتضا مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از  برند جزء سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می

  .شود طلب آنها موضوع می

  
کارها  کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلب  طلب در مورد- 338ماده  

  :قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود توانند در حین تقسیم نمی

  
ب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از کارهاي مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طل اگر طلب 

کارهاي معمولی تقسیم شود  اي که باید بین طلب گیرد موضوع و به حصه منقول به آنها تعلق می اي که از بابت اموال غیر حصه

ه جزو غرما اند براي بقیه طلب خود به نسبت آن بقی منقول ذیحق بوده کارهایی که در اموال غیر گردد و بقیه طلب اضافه می

  .برند محسوب شده حصه می

  
کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند  کارهاي دیگر بعضی از طلب  اگر به واسطه مقدم بودن طلب- 339ماده  

ود ش اي که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله وجهی دریافت نکنند

  .با آنها نیز به عمل خواهد آمد

  
  فصل نهم 

  
  کارها و فروش اموال منقول در تقسیم بین طلب 

  
 323اي که ممکن است به تاجر ورشکسته موافق ماده   پس از وضع مخارج اداره کردن امور ورشکستگی و اعانه- 340ماده  

کارها به نسبت  خته شود مجموع دارایی منقول بین طلبوجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه پردا داده شود و همچنین

  .شود است تقسیم می طلب آنها که قبالً تشخیص و تصدیق شده

  
 هیأت تصفیه براي اجراي این مقصود ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده - 341ماده  

کارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت   به تقسیم وجوه مزبور بین طلب عضو مذکور در صورت لزوم امر-دهد  می به عضو ناظر

  .داده شود کارها اطالع نماید که به تمام طلب می

  



کارهاي مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت  کارها حصه طلب  در موقع تقسیم وجوه بین طلب- 342ماده  

دد چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد گر شده است موضوع می دارایی و قروض منظور

کند و همچنین مبلغی براي مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده  تواند حصه موضوعی را زیاد عضو ناظر می

  .است باید موضوع گردد

  
 شده است تا مدتی که قانون براي آنها معین کرده است به کارهاي مقیم خارجه موضوع  وجوهی که براي طلب- 343ماده  

کارهاي مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین   و اگر طلب-شود  امانت سپرده می طور

ق نشده موضوع گردد و همچنین وجوهی که براي مطالبات تصدی تصدیق رسیده است تقسیم می کارهایی که طلب آنها به طلب

  .کارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم خواهد شد طلب شده است در صورت عدم تصدیق آن مطالبات نیز بین

  
 هیأت تصفیه مبلغی را که - پردازد مگر آن که سند آن را قبالً مالحظه کرده باشد   هیچ طلبی را هیأت تصفیه نمی- 344ماده  

تواند اجازه  کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می ه در روي سند قید می حواله شد283پرداخته یا مطابق ماده

کارها رسید وجه را  تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلب دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن

  .در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند

  
ر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از کارها با احضار تاج  ممکن است هیأت طلب- 345ماده  

ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوري که صرفه و صالح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان  حقوق و مطالبات تاجر

این خصوص هر  در -هیأت تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد  قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت

  .دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را بنمایند کارهاي تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلب کاري می طلب

  
  فصل دهم 

  
  در دعوي استرداد 

  
سند  اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب -  346ماده  

معینی برساند و وجه اسناد مزبور وصول یا تأدیه نگشته و عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر  نگاه دارد یا به مصرف

  .آنها را استرداد کنند توانند عین ورشکسته موجود باشد صاحبان آنها می

  
شارالیه داده شده است که به حساب صاحب هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت گذارده شده یا به م التجاره  مال- 347ماده  

برساند مادام که عین آنها کالً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگري از طرف تاجر مزبور  التجاره به فروش مال

  .باشد قابل استرداد است امانت یا براي فروش گذارده شده و موجود

  
باشد اگر قیمت  کسته به حساب دیگري خریداري کرده است و عین آن موجود میهایی که تاجر ورش التجاره  مال- 348ماده  

  .باشد از طرف فروشنده واال از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداري شده است قابل استرداد می آن پرداخته نشده باشد

  
 داده شده بود معرض معامله واقع شده و التجاره که براي فروش به تاجر ورشکسته  هر گاه تمام یا قسمتی از مال- 349ماده  

خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد  به هیچ نحوي بین

عین اموال متعلق به دیگري که در نزد تاجر ورشکسته موجود است قابل استرداد  تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی

  .باشد یم

  
اي که  هایی که براي تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت حساب یا بارنامه التجاره  اگر مال- 350ماده  



 347شود واال موافق ماده  است به فروش رسیده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذیرفته نمی کننده داراي امضاي ارسال

الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق  که به طور علی ه باید وجوهی راقابل استرداد است و استردادکنند

  .بپردازد کارها ها باید تأدیه شود به طلب کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت

  
اجر ورشکسته تسلیم اي به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود ت التجاره  هر گاه کسی مال- 351ماده  

التجاره امتناع  اي که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال تواند به اندازه به حساب او بیاورد آن کس می شده و نه به کس دیگر که

  .کند

  
تی را التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیم تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال  در مورد دو ماده قبل هیأت تصفیه می- 352ماده  

  .تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد که بین فروشنده و

  
تواند با تصویب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نماید و در صورت اختالف محکمه پس از   هیأت تصفیه می- 353ماده  

  .دهد ناظر حکم مقتضی را می استماع عقیده عضو

  
  فصل یازدهم 

  
  ع به ورشکستگیدر طرق شکایت از احکام صادره راج 

  
 حکم اعالن ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعالن ورشکستگی - 354ماده  

این اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف هشت روز و از طرف اشخاص ذینفع که . اعتراض است تشخیص شود قابل

ابتداي مدتهاي . آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ز طرفدر ایران مقیمند در ظرف یک ماه و ا

  .مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعالن شود

  
کارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از   پس از انقضاي مهلتی که براي تشخیص و تصدیق مطالبات طلب- 355ماده  

 تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگري که در این باب تعیین کارها راجع به طرف طلب

کارها  هاي مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلب همین که مهلت - صادر شده است معین گردیده قبول نخواهد شد 

  .قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود

  
 به این -شود مدت استیناف آن پانزده روز از تاریخ ابالغ است  ی صادر می هر حکمی که در موضوع ورشکستگ-  356ماده  

  .شود محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از چهار فرسخ است از قرار هر چهار فرسخ یک روز اضافه می مدت براي کسانی که

  
  : احکام ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست- 357ماده  

  

  .عیین یا تغییر عضو ناظر یا اعضاء هیأت تصفیه احکام راجعه به ت-  1

  

  . احکام راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او-  2

  

  .اي که متعلق به ورشکسته است التجاره  احکام اجازه فروش اسباب یا مال-  3

  

  .دارد فیه را مقرر می ع احکامی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متناز-  4

  



  . احکام صادره در خصوص شکایت از اوامر عضو ناظر که در حدود صالحیت خود صادر کرده است-  5

  
  باب هفتم 

  
  در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب 

  
  فصل اول 

  
  در ورشکستگی به تقصیر 

  
  :شود  تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن می- 358ماده  

  

  .العاده بوده است  در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادي بالنسبه به عایدي او فوق-  1

  

 در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا -  2

  .محض است نفع آن منوط به اتفاق

  

 اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدي باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد -  3

است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر  وسائلی که دور از صرفه

  .باشد

  

  . را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشدکارها  اگر یکی از طلب-  4

  
  : در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالن شود- 359ماده  

  

 اگر به حساب دیگري و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در -  1

  .العاده باشد تعهدات فوق ین انجام آنها آنح

  

 این قانون به دفتر محکمه تجارت 244 اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و پانزده روز از تاریخ آن گذشته و مطابق ماده -  2

  .اظهار نکرده باشد

  

وده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی ترتیب ب  این قانون دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی6 اگر از تاریخ اجراي ماده -  3

  ).مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد (و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد  خود را اعم از قروض

  
 رسیدگی به این -  ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن یک ماه تا دو سال حبس تأدیبی است -  360ماده  

  .آید العموم در محکمه جنحه به عمل می کارها یا تعقیب مدعی هیأت تصفیه یا هر یک از طلب سب تقاضايجرم بر ح

  
العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه   در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی-  361ماده  

توانند اقدام به وصول این مخارج  قاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی در صورت انع- کارها تحمیل نمود  طلب توان به هیأت نمی

  .در قرارداد کنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معینه

  



شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت  کارها می  مخارج تعقیبی که از طرف هیأت تصفیه به نام طلب-  362ماده  

ه دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه محکوم شد به عهد کارها و در صورتی که طلب

  .نماید

  
کارها  تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلب  هیأت تصفیه نمی-  363ماده  

  .کارهاي حاضر واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلب مدعی خصوصی

  
آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت  کارها به عمل می  مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلب-  364ماده  

  .کننده است ذمه به عهده تعقیب و در صورت برائت

  
  فصل دوم 

  
  در ورشکستگی به تقلب 

  
را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و  هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود -  365ماده  

میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به  معامالت صوري از

باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعالن و مطابق قانون جزا  نمی طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون

  .شود ازات میمج

  
  .الرعایه است  الزم364 الی 361 راجع به تقاضاي تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد - 366ماده  

  
  فصل سوم 

  
  .شوند در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می 

  
  :یک در جرم محسوب و مطابق قانون جزا مجازات خواهند شد در مورد ورشکستگی به تقلب اشخاص ذیل شر-  367ماده  

  

 اشخاصی که دانسته و فهمیده به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا -  1

  .پیش خود نگاهدارند و یا مخفی نمایند

  

ري طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد کرده و صحت آن را تصدیق  اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگ-  2

  .نمایند

  
اند به   را مرتکب شده365 اشخاصی که به اسم دیگري یا به اسم موهومی تجارت نموده اعمال مندرجه در ماده -  368ماده  

  .باشند ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می مجازاتی که براي

  
ص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود  اگر اقوام شخ-  369ماده  

  .سرقت معین است محکوم خواهند شد نگاهدارند به مجازاتی که براي

  
کند باید در خصوص مسائل ذیل حکم خود را بدهد ولو  اي که رسیدگی می  در موارد معینه در مواد قبل محکمه- 370ماده  

  :باشد  متهم تبرئه شدهاین که



  

کارها و این حکم را محکمه در صورتی که   راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلب-  1

  .نباشد باید صادر کند مدعی خصوصی هم

  

  . راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است-  2

  
تصدي به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به  هر یک از اعضاء هیأت تصفیه که در حین - 371ماده  

  .محکوم خواهد شد مجازات خیانت در امانت

  
کار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با   هر گاه یکی از اعضاء هیأت تصفیه اعم از این که طلب- 372ماده  

وصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر دیگري تبانی نماید یا قرارداد خص شخص ورشکسته یا با

  .شود حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می کارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به طلب

  
  کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته- 373ماده  

طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به  - محکوم به بطالن است 

  .اشخاص ذیحق مسترد دارد

  
علیه منتشر   هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم- 374ماده  

  .و اعالن شود

  
  فصل چهارم 

  
  در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت 

  
  ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب 

  
شود رسیدگی به کلیه   در تمام مواردي که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می- 375ماده  

حکمه جزا خارج و راجع به محاکم تجارت است مگر  مذکور است از صالحیت م370از آن چه در ماده  دعاوي حقوقی به غیر

  .باشد در مواردي که قانوناً راجع به محاکم حقوق

  
العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و   اعضاء هیأت تصفیه مکلف هستند که در صورت تقاضاي مدعی-  376ماده  

  .بدهند اطالعات الزمه را به او

  
  باب هشتم 

  
  در اعاده اعتبار 

  
 هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کامالً به پردازد حقاً - 377ماده  

توانند از جهت تأخیري که در اداء طلب آنها شده است براي بیش از پنج سال مطالبه  کارها نمی طلب -نماید  اعاده اعتبار می

  .شود در سال نباید بیش از صدي هفت طلب باشد که مطالبه می ر هر حال متفرعاتیمتفرعات و خسارت نمایند و د

  
 براي آن که شریک یک تجارتخانه ورشکسته بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق - 378ماده  



  .ی مخصوص وجود داشته باشدپرداخته است ولو این که نسبت به شخص او قرارداد ارفاق تمام دیون شرکت را

  
اند  کارها مفقوداالثر یا غائب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نموده  در صورتی که یک یا چند نفر از طلب- 379ماده  

العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم  وجوهی را که به آنها مدیون است با اطالع مدعی تاجر ورشکسته باید

  .محسوب است الذمه د که این وجوه را سپرده است بريکر

  
توانند   تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعالن ورشکستگی می- 380ماده  

  :نمایند اعتبار خود را اعاده

  

موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته  تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به -  1

  .شود مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می  این ترتیب در- باشد 

  

  .اند کاران ذمه او را بري کرده یا با اعاده اعتبار او رضایت داده  تاجر ورشکسته که کلیه طلب-  2

  
العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعالن  ضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی عر- 381ماده  

  .شده است ورشکستگی در آن حوزه واقع

  
 سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه تجارت و محکمه ابتدایی و همچنین در اداره - 382ماده  

کارهایی   به عالوه دفتردار محکمه تجارت باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلب-شود  اعالن می العموم بدایت الصاق و مدعی

 377ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق شرایط ماده  که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر

  .اند به وسیله مکتوب سفارشی اعالم دارد کامالً دریافت نکرده

  
تواند در مدت یک ماه از   طلب خود را کامالً دریافت نکرده است می377کاري که مطابق مقررات ماده   هر طلب- 383ماده  

  .ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند تاریخ اعالم مذکور در

  
کار   طلب-آید  شود به عمل می ه میاین اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه تجارت داد 

  .عرضحال در حین رسیدگی به دعوي اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند تواند به موجب معترض می

  
العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به   پس از انقضاي موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی- 384ماده  

 رییس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار - شود   میداده رییس محکمه تجارت

دهد  مدارك را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می  محکمه فقط صحت377 در مورد ماده -کند  می

دهد و در هر دو   و انصاف بداند حکم میمقتضی عدل  محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوري که380و در مورد ماده 

  .صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد

  
توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اعالم  کارهاي معترض می  مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلب- 385ماده  

 محکمه استیناف پس از -اف بخواهند سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استین حکم به وسیله مکتوب

  .کند صادر می  حکم384رسیدگی بر حسب مقررات ماده 

  
 و اگر عرضحال قبول شود - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضاي شش ماه -  386ماده  

شود و  ر براي این کار مقرر است ثبت میگردد در دفتر مخصوصی که در محکمه تجارت محل اقامت تاج می حکمی که صادر

دهد نباشد در ستون مالحظات در دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در  حکم می اي که اگر محل اقامت او در حوزه محکمه



  .شود مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می شود در مقابل اسم تاجر ورشکسته با دائره ثبت اسناد محل تنظیم می

  
اند و همچنین اشخاصی که براي سرقت یا کالهبرداري یا خیانت در امانت  اصی که ورشکسته به تقلب بوده اشخ- 387ماده  

  .توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند اند نمی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند مادامی محکوم شده

  
وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در  " چون بر حسب قانون مصوبه دهم عقرب یک هزار و سیصد و سه شمسی 

نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراي ملی به  مجلس شوراي ملی پیشنهاد نموده و یا می دوره پنجم تقنینیه به

ثانیاً براي نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و  موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل

مشتمل بر سیصد و هشتاد و هفت ماده است و در   علیهذا قانون تجارت که"تصویب به مجلس شوراي ملی پیشنهاد نماید

مجلس شوراي ملی رسیده   شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه1304 خرداد ماه 12 فروردین و 12 و 1303 دلو 25تاریخ 

  1304 خرداد ماه 12به تاریخ . قابل اجرا است

  
 حسین پیرنیا- رییس مجلس شوراي ملی  


