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دانشجوی گرامی
حضور در کالسهای موسسه فاضل بدلیل حل مسائل متنوع  ،ارتباط زنده و دو طرفه بین
دانشجو و استاد  ،قرار گرفتن در جو کنکور  ،ایجاد انگیزه رقابت  ،رفع اشکاالت دانشجو و
آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است که نمی
توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد .
شرک

در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه فاضل به شما این امکا را می دهد که

جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید
کرد.

سخن مولف
کتاب حاضر گنجینه ای از نکات مهم و ضروری جهت موفقیت شما داوطلبان عزیز در
آزمونهای پیش رواست .مزیت این نوشته بر سایر کتاب های موجود این است که عالوه
بر این که نکات کتاب بر اساس یک ساختار منظم در اختیار مخاطب قرار گرفته است،
سعی بر آن بوده که از میان اختالف نظرهای موجود فی ما بین حقوقدانان ،نظری که از
سوی طراحان سواالت آزمونها برگزیده شده است ،در نکات کتاب گنجانده شود ،تا
داوطلبان از سردرگمی میان این نظریات متنوع رهایی یابند .مضافاً در این کتاب در
انتهای هر فصل  ،قسمتی تحت عنوان فروض تدوین شده است که متضمن مسئله های
مطروحه در آزمون های سال گذشته می باشد و به مخاطب این امکان را می دهد که
نکات فراگرفته شده را بالفاصله پس از یادگیری در مسئله های طرح شده به بوته
آزمایش قرار دهد .باشد که این کتاب بتواند چراغ روشنی در مسیر پرفراز و نشیبتان به
سوی موفقیت باشد.

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

فصل اول
تجار ومعاملات تجاری 1 ......................................................................................................................................
دفاتر تجارتی11......................................................................................................................................................
مالکیت صنعتی 11.................................................................................................................................................
اسم یا نام تجاری 11..............................................................................................................................................
علامت تجاری 11....................................................................................................................................................
طرح های صنعتی و حق اختراع 11 ...................................................................................................................
شخصیت حقوقی 11..............................................................................................................................................
دلالی 11....................................................................................................................................................................
قائممقامتجارتی 11.................................................................................................................................................
حق العمل کاری(کمیسیون) 11........................................................................................................................
عاملیت 11 ................................................................................................................................................................
قرارداد حمل و نقل 11 ..........................................................................................................................................
ضمانت 01................................................................................................................................................................
بورس اوراق بهادار 01............................................................................................................................................
فروض فصل اول 00...............................................................................................................................................
فصل دوم
کلیات شرکت های تجاری 03.............................................................................................................................
شرکت های سهامی خاص و عام 11..................................................................................................................
تشکیل شرکت 11..................................................................................................................................................
سهام 13..................................................................................................................................................................
تبدیل سهام 31.......................................................................................................................................................
اوراق قرضه 31.........................................................................................................................................................
مجامع عمومی 31...................................................................................................................................................
هیئت مدیره 11 .....................................................................................................................................................
بازرس یا بازرسان 16 .............................................................................................................................................
تغییرات در سرمایه شرکت 11............................................................................................................................
حساب های شرکت10..........................................................................................................................................
انحلال و تصفیه 11.................................................................................................................................................
مجازات ها 61..........................................................................................................................................................

تبدیل شرکت سهامی61 ......................................................................................................................................
شرکت با مسئولیت محدود61 ............................................................................................................................
شرکت تضامنی 68 .................................................................................................................................................
شرکت مختلط سهامی 81 ....................................................................................................................................
شرکت مختلط غیر سهامی 81 ..........................................................................................................................
شرکت نسبی 88 .....................................................................................................................................................
شرکت تعاونی111 ..................................................................................................................................................
فروض شرکت های تجاری 111 ..........................................................................................................................
فصل سوم
اسناد تجاری 111 ....................................................................................................................................................
برات 113 ...................................................................................................................................................................
شرایط صدور برات 111..........................................................................................................................................
قبولی برات و نکول آن111 ..................................................................................................................................
ظهر نویسی 111.......................................................................................................................................................
ضمانت 101 ..............................................................................................................................................................
پرداخت101 .............................................................................................................................................................
اعتراض 106 .............................................................................................................................................................
برات رجوعی و برات سازشی 110 .......................................................................................................................
سفته111 ..................................................................................................................................................................
چک 111 ...................................................................................................................................................................
نکات مربوط به قانون صدور چک 131 ..............................................................................................................
اسناد در وجه حامل 111.......................................................................................................................................
فروض اسناد تجاری111........................................................................................................................................
فصل چهارم
ورشکستگی و شرایط آن 116...............................................................................................................................
حکم ورشکستگی و آثار آن 111 .........................................................................................................................
عضو ناظر 166 ..........................................................................................................................................................
مدیر تصفیه 181 .....................................................................................................................................................
انواع ورشکستگی 181 ............................................................................................................................................
قرارداد ارفاقی 181 ..................................................................................................................................................
تصفیه امور ورشکستگی و ختم عملیات آن 110 ............................................................................................
اعاده اعتبار113 .......................................................................................................................................................

نکات مربوط به قانون امور تصفیه ورشکستگی 111 .......................................................................................
فروض ورشکستگی 111 ........................................................................................................................................
فصل پنجم
دعاوی مالی و غیرمالی 111 ..................................................................................................................................
فصل ششم
مالکیت صنعتی 111 ...............................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................نکات کاربردی حقوق تجارت

فصل اول

«تجار و معامالت تجاری»
 -1تاجر شخصی است که شغل معمولی وی معامالت تجاری (معامالت موضوع ماده  2قانون تجارت) باشد.
 -2شغل معمولی یعنی هدف از انجام آن شغل ،امرار معاش است.
 -3کارمند دولت که خارج از وقت اداری اشتغال به اعمال تجاری دارد⇦ تاجر است.
 -4دو معیار جهت شناسایی اعمال تجاری وجود دارد:
-1معیار شخصی :براساس این معیار ،شخصی تاجر است که دارای کارت بازرگانی بوده و یا در دفتر مخصوصی
ثبت نام نموده باشد؛ بر این اساس کلیه اعمال تاجر تجاری محسوب می شود.
-2معیار موضوعی :معیار شناسایی ،انجام عمل تجاری توسط تاجر می باشد.
به طور کلی به نظر می رسد با توجه به مواد  2 ،1و  3قانون تجارت قانون گذار سیستم مختلط شخصی-
موضوعی را پذیرفته است.
 -5اعمال تجاری تقسیم می شوند به:
-1اعمال تجاری ذاتی یا مطلق⇦ این گونه اعمال تجاری ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل تأثیری در
ماهیت این اعمال ندارد و عبارتند از :فعالیت تولیدی ،توزیعی ،خدماتی و پشتیبانی(بیمه و بانکداری).
❋برخی از این اعمال باید در قالب مؤسسه انجام شود مانند :تصدی به حمل و نقل ،تصدی به عملیات
حراجی ،تصدی به نمایشگاه های عمومی.
-2اعمال تجاری حکمی یا تشبیهی⇦ اعمال تجاری حکمی اعمالی هستند که در واقع و براساس ضوابط
پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری ذاتی ،تجارتی نیستند ،لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال
تجاری را برای آنها بار می کند ،از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانون گذار دارد و
عبارتند از :معامالت برواتی و معامالت شرکت های سهامی.
-3اعمال تجاری تبعی⇦ به اعمالی گفته میشود که ذات ًا مدنی است ولی تجارتی تلقی میشود چرا که به
وسیله تاجر انجام میگیرد و عبارتند از ☑ :کلیه معامالت شرکت های تجاری ☑ معامالت بین تجار و کسبه
مگر آنکه معلوم شود برای امور تجاری نبوده است ☑ معامالت بین تاجر و غیر تاجر به منظور رفع نیازهای
تجاری ☑ معامالت نماینده شخص تاجر برای امور تجاری تاجر.
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 -6اعمال تجارتی براساس ماده  2قانون تجارت عبارتند از:
 -1خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد
یا نشده باشد.
 -2تصدی به حمل ونقل به هر نحوی که باشد.
 -3تصدی به عملیات حراجی
 -4تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
 -5تصدی به هر قسم تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معامالت ملکی
یا پیدا کردن خدمه و یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
✺نکته :مفهوم تصدی با دو عنصر مفهوم پیدا می کند :در قالب موسسه یا بنگاه باشد  +تکرار شود
 -6داللی
 -7حقالعملکاری
 -8عاملی
 -9عملیات بانکی
-10عملیات صرافی
 -11عملیات بیمه
 -12معامالت برواتی←←←اعمال حقوقی که روی برات صورت میگیرد را عملیات برواتی می گویند.
 -13تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه و کار تولیدی مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی
نباشد.
 -14کشتی سازی
 -7اغلب فعالیت های تجاری نیاز به مجوز مخصوص دارند⇦ داللی ،نمایش فیلم ،آژانس های
مسافرتی ،حملونقل هوایی ،تأسیس انبار عمومی
 📌 -8در خصوص خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره مذکور در بند 1ماده  2قانون
تجارت ،دو نکته مدنظر است -1 :تصرف مادی و تغییرات در فاصله بین تحصیل و فروش وصف تجارتی را
زائل نمی کند به شرطی که تصرف به حدی نباشد که موجب تغییر عنوان و هویت مال شود -2 .قصد
فروش یا اجاره باید در زمان تحصیل باشد ،بنابراین اگر شخصی مالی را به قصد استفاده شخصی بخرد
2
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عمل تجاری نیست حتی اگر بعداً آن را بفروشد؛ اما اگر شخصی مالی را به قصد فروش بخرد ،عملش
تجاری است حتی اگر بعداً آن را نفروشد.
 -9خرید و فروش سهام عمل تجارتی نیست اما برای تجار ،به شرطی که برای امور تجاری باشد،
عمل تجاری محسوب میشود➳

 -10متصدی عملیات حراجی کسی است که اموال را به جای فروش با قیمت از پیش تعیین شده ،به فردی
میفروشد که باالترین قیمت را برای خرید بپردازد.

 -11تصدی به عملیات حراجی زمانی عمل تجاری خواهد بود که⇦⇦ اموال عرضه شده برای فروش به
متصدی حراج تعلق نداشته باشد.
 -12در مزایده برخالف حراجی قیمت مبدأ برای کاال تعیین میگردد.
 -13منظور از نمایشگاههای عمومی مذکور در ماده  2قانون تجارت محلی است که جهت بازدید از آثار تولیدی،
آثار هنری و  ...برپا می شود اعم از اینکه آثار در آن جا جهت فروش عرضه شود یا برای
رؤیت.مضافاًتصدی به نمایشگاه باید برای جلب نفع و مستمر باشد.
 -14متصدی نمایشگاه عمومی اشخاصی هستند که واسطه بین مصنف و مردم برای دادن نمایش هستند؛
بنابراین قراردادی که بین متصدی نمایشگاه و مؤلف بسته می شود از نظر مؤلف تجاری نیست.
 -15اگر چه تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار می دهد و وکیل برای موکل خود
اقدام به انجام معامالت تجاری می نماید اما معامله باید برای خود شخص وکیل باشد و خطر سود و
زیان را خودش متحمل شود تا بتوان وی را تاجر قلمداد کرد.
 -16تجارت قیم برای شخص تحت قیومیت و یا تجارت ولی برای مولی علیه خود باعث تاجر شناخته شدن
آنها نمی شود.
 -17مدیران شرکت های تجاری تاجر نیستند زیرا به نام و حساب خود عمل نمی کنند بلکه به نام و
حساب شرکت عمل می کنند.
 -18اتباع خارجی حق اشتغال به تجارت در ایران را دارند مگر در زمینه هایی که منع خاصی وجود دارد.
 -19پیشه ور یا صنعتگر به کسی گفته می شود که با کار یدی خود برای تولید و ایجاد آثار ،امرار معاش می-
کند.
 -20کسبه جزء ⇦  -1کسبه ،پیشه وران ،تولیدکنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش ساالنه آن ها از مبلغ
یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
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⇦  -2ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها درقبال خدمات ارائه
شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
 -21کسبه جزء اشخاصی هستند که تاجر محسوب می شوند
امّا
*الزامی به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری ندارند.
*الزامی به داشتن دفاتر تجاری ندارند.
*مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند.
 -22با وجود ملّ ی شدن بانک ها عملیات بانکی کماکان معامالت تجاری محسوب می شوند و حتی مشمول
مقررات ورشکستگی نیز می شوند.
 -23دولت حتی با انجام دادن عملیات تجاری تاجر محسوب نمیشود.
 -24مؤسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها به این دلیل که هدف آن ها ارائه خدمات است نمی-
توانند تاجر باشند.
 -25شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا
دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از  50درصد
سرمایه آن متعلق به دولت است.
❋ هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ،مادام که بیش از پنجاه
درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ،شرکت دولتی تلقی می شود.
❋شرکت های دولتی⇦ تاجر هستند در صورتی که خود را در قالب یکی از شرکت های موضوع ماده 20
قانون تجارت درآورند که اغلب در قالب شرکت های سهامی عام تشکیل می شوند.
⇦ تاجر نیستند و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می-
شوند.

❋تشکیل شرکت های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است و تبدیل شرکتهایی که
سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است به شرکت دولتی ممنوع است.
❋شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و صرف ًا نسبت به موضوعاتی که
در اساسنامه ذکر نشده تابع مقررات الیحه اصالحی قانون تجارت هستند.
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«مالکیت صنعتی»
 -89مالکیت صنعتی که شاخه ای از مالکیت فکری است شامل:
☑ اسم تجاری
☑ عالمت تجاری
☑ طرح های صنعتی
☑ حق اختراع

«اسم یا نام تجاری»
 ⤸ -90نام تجاری با ثبتِ نام تاجر در ثبت تجارتی متفاوت است ⤹
⇦در دفتر ثبت تجارتی تاجر نام و مشخصات واقعی و سجلی خود را به عنوان یک تاجر ثبت میکند
اما نام تجاری می تواند هر عنوان یا بانامی متفاوت از نام واقعی تاجر باشد.
 -91اسم تجارتی قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پنج سال است که قابل تمدید می باشد.
 -92صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمیتواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که
موهوم وجود شریک باشد.
 -93اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمیتواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این-
که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.
 -94در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده اگر در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به
ثبت کرده و سه برابر حقالثبت مأخوذ خواهد داشت.

«عالمت تجاری»
 -95عالمت تجاری⤺ عبارت است از هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا
حقوقی را از هم متمایز کند.
 -96عالمت تجاری باید فاقد سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران و ابتکاری باشد.
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 -97میان عالمت مورد تقاضای ثبت و عالمت های ثبت شده باید حداقلی از تفاوت باشد تا مشتری عادی را به
اشتباه نیندازد.
⦿ -98عالمت تجاری قابل انتقال است و انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث زمانی معتبر است که به
ثبت برسد.
 -99مدت اعتبار عالمت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و به کرات برای  10سال دیگر
قابل تمدید می باشد.
-100

هر گونه تغییر در عالمت یا طبقه ای که عالمت در آن ثبت شده و نشانی دارنده و مالکیت آن باید

ثبت شود.
-101

عالمت تجاری ،اسم یا نام تجاری مقرر درماده  576قانون تجارت و نامِ شرکت تجاری سه عنوان

متفاوتند.
-102

نام شرکت تجاری⇦ عنوان یا عبارت سه سیالبی است که شرکا برای شرکت انتخاب می کنند.

-103

وجوه تمایز عالمت تجاری ،اسم تجارتی و نام شرکت تجاری⤹

 -1مدت اعتبار نام تجاری ⇦ پنج سال

مدت اعتبار عالمت تجاری ⇦ ده سال

⇦ اسامی شرکت ها یا مؤسسات فاقد مدت اعتبار است و تا زمانی که شخص حقوقی منحل نشده و حتی
سالها پس از انحالل اعتبار دارد.
 -2مرجع ثبت نام تجاری ⇦ اداره ثبت شرکت ها
صنعتی

مرجع ثبت عالمت تجاری ⇦ اداره مالکیت

⇦ نام شرکت مستقالً به ثبت نمی رسد بلکه در ضمن ثبت شرکت در اداره ثبت

شرکت ها ،نام شرکت نیز به ثبت می رسد.
 -3شرایط شکلی نام تجاری ⇦ می تواند یک یا دو یا چند سیالبی باشد.
شرایط شکلی عالمت تجاری ⇦ می تواند به شکل اسم و یا حروف و عدد و یا به صورت اشکال معنادار یا بی-
معنی باشد.
شرایط شکلی نام شرکت ⇦ باید سه سیالبی ،معنادار و فقط با حروف باشد.
 -4اگر از عالمتی حداقل سه سال استفاده نشود قانوناً قابل ابطال است اما در خصوص نام تجاری و نام
شرکت چنین نصی وجود ندارد.
 -5ثبت عالمت های تجاری متعدد از سوی یک شخص منع قانونی ندارد اما هیچ کس نمی تواند بیش از
یک نام تجاری برای خود اختیار کند.
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«بورس اوراق بهادار»
-233

بورس اوراق بهادار ↔ داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس.

-234

❋هیئت مدیره بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انتخاب می شود.

-235

باالترین مقام برای نظارت در اداره بورس و اجرای مقررات≪ شورای بورس

-236

بورس اوراق بهادار ،توسط سازمان کارگزاران بورس اداره می شود.

-237

کارگزار بورس شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند.

-238

الزامات شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند:

-1مدت تشکیل شرکت باید نامحدود باشد.
-2تابعیت باید ایرانی باشد.
-3سهام قابل تقسیم نمی باشد یعنی امکان اشاعه یک سهم بین دو یا چند نفر نمی باشد.

«نکات مربوط به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب »1380
-239

بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن ،سرمایه گذار خارجی عبارت

است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی در
خواست سرمایه گذاری در ایران را دارد.
-240

سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این

موارد حق دریافت غرامت را دارد.
-241

تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی براساس قانون مربوط به نحوه تملک

اموال غیرمنقول اتباع خارجی ،مجاز نمی باشد اما در صورتی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به
تشکیل شرک ت ایرانی گردد ،تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص
سازمان سرمایه گذاری ،مجاز می باشد(ماده ( )34آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری
خارجی).
-242

سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است و محدودیتی

از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
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👈
-243

«فروض فصل اول»
یک عالمت تجاری پس از طی مراحل در اداره ثبت عالئم ثبت شده و تصدیق ثبت صادر گردیده

است .شخصی به اداره ثبت عالئم مراجعه کرده و به ثبت عالمت مذکور اعتراض نموده است ⇜معترض
باید مستقیم ًا در مرجع قضایی صالح در تهران اقامه دعوا کرده و ابطال ثبت را مطالبه نماید.
-244

با وساطت دالل مبایعه نامه ای تنظیم شده و شخصی آپارتمانی را به دیگری فروخته و در مبایعه نامه

قید شده که یک ماه بعد جهت ثبت رسمی معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند .ولی پیش از رسیدن
زمان حضور در دفترخانه طرفین ،معامله را اقاله کرده اند در این صورت دالل مستحق مطالبه حق
داللی است.
-245

حق العمل کار به آمر اعالم می کند که کاالی مورد نظر وی را به مبلغ هزار ریال خریداری نموده ،در

حالی که آن را  900ریال خریده است .در این صورت آمر می تواند کاال را به وی مسترد داشته و هزار
ریال را مطالبه می کند.
-246

آمر مالی را به حق العمل کار می سپارد تا آن را حداقل به مبلغ  50میلیون ریال بفروشد .لیکن حق-

العملکار مال مزبور را بدون تحصیل اجازه از آمر به مبلغ  45میلیون ریال به خریدار می فروشد ،معامله
مذکور صحیح است.
-247

آمر در ضمن معامله مالی را در اختیار دالل قرار می دهد و هنگام مطالبه دالل مدعی می شود مال

مذکور به دلیلی که مربوط به او نیست ،تلف شده است .در دعوای آمر بر دالل دادگاه دالل را در صورتی
که نتواند ثابت کند که تلف مستند به وی نیست مسئول می داند.
-248

دفتر تجارتی تاجر الف مثبت ادعای الف و دفتر تجارتی ب نافی ادعای الف است .با فرض قانونی بودن

هر دو دفتر ،فقدان دلیل و امارات دیگر ،دادگاه حکم به رد دعوای الف خواهد داد.
-249

حق العمل کار کاالیی را که عرف ًا باید در سردخانه نگهداری شود ،در انبار نگهداری نموده و نهایت ًا

جهت جلوگیری از ضرر بیشتر ناگزیر به فروش آن به کمتر از قیمت معینه از سوی آمر می گردد .در این
صورت زیان وارده بر عهده حق العمل کار است.
-250

اگر الف (مرسل الیه) با تنظیم صورت مجلس تخلیه ،کاالهای موضوع قرارداد حمل را بدون هیچگونه

قیدی تحویل بگیرد ،در صورت تدل یس یا تقصیر عمده متصدی حمل ،حق دارد علیه وی ادعای مطالبه
خسارت نماید ،مشروط بر این که ظرف مدت یک سال از تاریخ تحویل ،دعوای خود را مطرح سازد.
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-251

اگر کسی در یک بنگاه معامالت ملکی آپارتمانی را به موجب مبایعه نامه ای خریداری کند و مبالغی

را بپردازد و بعداً معلوم شود فروشنده مالک نبوده و خود را به عنوان مالک معرفی کرده است ،واسطه
معامله مسئول نیست.
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فصل دوم
«کلیات شرکت های تجاری»
-252

شرکت مدنی⇜ اجتماع حقوق مالکان متعدد به نحو اشاعه.

-253

شرکت تجاری⇜ اجتماع حقوق مالکان متعدد به نحو اتحاد.

-254

وجوه افتراق شرکت های تجاری از شرکت های مدنی⤹⤹

 -1شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارند اما شرکت های مدنی فاقد شخصیت حقوقی هستند.
 -2شرکت های تجاری مستقل از اجزای تشکیل دهنده دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند به گونه-
ای که پس از تشکیل شرکت رابطه شرکا با آوردهی آن ها قطع خواهد شد و آورده متعلق به
شخصیت حقوقی شرکت می گردد در حالی که در شرکت های مدنی رابطه شرکا با آوردیشان
همچنان حفظ می شود.
 -3در شرکت مدنی در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا در پرداخت دیون
مقررات اعسار اعمال می گردد .اما شرکت های تجاری در چنین حالتی مشمول مقررات توقف و
ورشکستگی می شوند.
 -4در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون طلبکاران می توانند به اموال شخصی شرکا
بدون رعایت ترتیب مراجعه کنند؛ اما در شرکت های تجاری صرفاً در مواردی امکان رجوع طلبکاران
به اموال شخصی شرکا وجود دارد.
 -5در شرکت های تجاری غالب مقررات قانونی مبتنی بر مقررات آمره می باشد از جمله :تشکیل شرکت،
حداقل سرمایه ،ورشکستگی؛ اما در شرکت های مدنی غالب مقررات جنبه تکمیلی دارد و با تراضی
طرفین قابل تغییر است.
-255

تشکیل شرکت ماهیت قراردادی دارد که به صورت اساسنامه یا شرکت نامه تنظیم میشود؛ لذا

رعایت شروط اساس ی صحت معامالت یعنی قصد و رضا ،اهلیت ،موضوع با شرایط خاص آن،
مشروعیت جهت ضروری است عدم رعایت این شروط ⇦ منجر به بطالن یا عدم نفوذ شرکت خواهد
بود.
-256

شرایط شکلی نیز برای تشکیل شرکت الزم است از جمله :ضرورت وجود قرارداد کتبی.
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-257

عدم رعایت شرایط شکلی و تشریفات قانونی در شرکت ها⤺ بطالن شرکت نسبی است یعنی:

⤂ بطالن شرکت قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد و کلیه شرکا در مقابل اشخاص
ثالثِ طرف معامله با شرکت مسئولیت دارند.
-258

عدم رعایت شرایط ماهوی تشکیل شرکت مانند :فقدان قصد ،عدم مشروعیت موضوع شرکت⤺

بطالن شرکت مطلق است💡 یعنی⤂ حتی شرکت عملی نیز به وجود نیامده است و در نتیجه در
مقابل اشخاص ثالث نیز مسئولیت تضامنی ایجاد نمی شود؛ مسئولیت هر گونه ضرری بر عهده
شریک یا شرکای معامله کننده است.
-259

کارمند رسمی دولت را نمی توان به عضویت هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت خصوصی انتخاب کرد.

🔒استثناء⇜ کارمندان دولت می توانند به عضویت هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت تعاونی ادارات
متبوع انتخاب شوند.
✺نکته :در شرکت های دولتی که در قالب شرکت های تجاری فعالیت می کنند امکان انتخاب
کارمندان دولت به عنوان اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل وجود دارد.
-260

اقسام شرکت های تجاری⇩

-1شرکت های سرمایه شرکت هایی هستند که:
 1-1اعتبار و هویت شرکت به سرمایه ثبت شده آن است.
 2-1مسئولیت شرکا و سهامداران در قبال دیون آن به میزان و محدود به آورده آن هاست.
 3-1در شرکت های سرمایه علی االصول فوت یا حجر هر یک از شرکا باعث انحالل شرکت نمیشود.
 4-1در شرکت های سرمایه اصوالً رضایت سایر شرکا برای انتقال سهمالشرکه الزم نیست مگر در شرکت با
مسئولیت محدود که رضایت اکثریت عددی که الاقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنهاست الزم است.
 5-1شرکت های سرمایه عبارتند از∗ :شرکت سهامی ∗شرکت با مسئولیت محدود
⇦در شرکت های سهامی مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهامشان
⇦در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه
-2شرکت های اشخاص شرکت هایی هستند که:
 1-2اعتبار و هویت شرکت به شرکای آن است.
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 2-2مسئولیت شرکا در قبال دیون شرکت در این نوع شرکت ها نامحدود است.

 3-2دارایی شرکا وثیقه قروض شرکت است و حتی توافق برخالف آن در مقابل ثالث فاقد اثر است.
 4-2در شرکت های اشخاص سهمالشرکه قابل انتقال نیست مگر با رضایت همهی شرکا.
 5-2در شرکت های اشخاص ممکن است فوت یا حجر هر یک از شرکا باعث انحالل شرکت شود.
 6-2در این نوع شرکت ها شرکا نقش پر رنگی در اداره شرکت دارند.
 7-2شرکت های اشخاص عبارتند از ∗ :شرکت های تضامنی ∗ شرکت های نسبی
-3شرکت های مختلط شرکت هایی هستند که:
 1-3شرکت نسبت به بعضی از شرکا شخصی است و نسبت به برخی سرمایه ای محسوب می شود.
 2-3دو گروه شریک در این شرکت ها وجود دارد ⇦مسئولیت برخی از شرکا محدود به میزان آورده آن ها و
مسئولیت برخی دیگر نامحدود است.
 3-3شرکت های مختلط عبارتند از ∗ :شرکت مختلط سهامی ∗شرکت مختلط غیر سهامی

-261

الزامات قانونی شرکت ها:

 -1لزوم ثبت شرکت
 -2پرداخت حقالثبت
 -3لزوم مطابقت فعالیت شرکت با نوع شرکت
 -4انجام فعالیت تجاری
🔒استثناء ⤺ فعالیت شرکت باید اعمال تجاری باشد به جزء شرکت های سهامی که در هر حال تجاریند.
✺نکته :شرکت های تجاری در حدود مقررات قانونی در فعالیت اقتصادی خود آزادی عمل دارند اما این آزادی
استثنائاتی در پی دارد از جمله⇦ براساس قانون تملک آپارتمان ها انواع شرکت های ماده  20قانون تجارت که
به قصد ساختمان خانه ،آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از
انجام سایر معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
 -5استفاده از حسابرسان رسمی
براساس قانون نحوه استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی در شرکت ها مصوب  ،1372داشتن
حسابدار رسمی در برخی از شرکت ها الزامی است از جمله در شرکت ها سهامی عام که انتخاب بازرس
شرکت الزاماً باید از میان حسابداران رسمی صورت گیرد.
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«شرکت تضامنی»
-652

شرکت تضامنی حداقل با دو شریک تشکیل می شود.

-653

اسم شرکت= عنوان شرکت تضامنی  +الاقل اسم یک نفر از شرکا  +قید عباراتی از قبیل شرکاء و

یا برادران در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد.
-654

شرکت تضامنی به این دلیل که جزء شرکت های اشخاص به شمار می رود شرط حداقل سرمایه

وجود ندارد زیرا اعتبار شرکت با اعضای آن است نه سرمایه آن.
-655

شرکت تضامنی هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی تجاری است زیرا شرکت تضامنی را نمی توان

جزء برای امور تجارتی تشکیل داد.
-656

مسئولیت شرکت نسبت به پرداخت دیون ⇜به میزان دارایی شرکت.

-657

❋ مسئولیت شرکا در شرکت ⇜تضامنی و نامحدود.

-658

⧈⧈ مسئولیت شرکای شرکت تضامنی نسبت به اشخاص ثالث تضامنی ولی میان خودشان به

نسبت سهم الشرکه است.
-659

مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل بدهی شرکت از قوانین آمره است و توافق برخالف آن

صرفاً بین شرکا معتبر است.
-660

شرکت های تضامنی زمانی تشکیل می شوند که⇩
تمام سرمایه نقدی تأدیه شده باشد و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم وتسلیم شود.

-661

تشکیل شرکت در شرکت های تضامنی ،نسبی و با مسئولیت محدود برخالف شرکت سهامی منوط

به نصب مدیر نیست؛ پس از تشکیل نیز می توان مدیر را انتخاب نمود.
-662

تقویم سهمالشرکه غیر نقدی در شرکت تضامنی و نسبی توسط ⇜ تمامی شرکا

-663

در شرکت تضامنی حق رأی هر شریک به نسبت سرمایه اوست مگر این که اساسنامه یا

شرکت نامه خالف آن شرط کرده باشد⟿
-664

شرکتنامه در شرکت تضامنی به موجب سند رسمی تنظیم می شود وإال شرکت ایجاد نمی-

شود.
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-665

هر شخصی به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی ،پس از تشکیل آن داخل شود متضامناً با سایر

شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود کهشرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت
تغییری داده شده یا نشده باشد.
-666

نوع مسئولیت شریکی که به دو شرکت تضامنی و نسبی وارد می شود ،نسبت به قروض قبلی شرکت

یکسان است.
-667

انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی با رضایت تمامی شرکا صورت می گیرد حتی اگر

برای انتقال سهم شریک به شریک دیگر شرکت باشد.

✺نکته :انتقال سهم الشرکه با اتفاق آراء ،از قوانین آمره است که نمی توان در شرکتنامه یا هر
توافق دیگری خالف آن را پیش بینی نمود.
-668

در شرکت های با مسئولیت محدود ،تضامنی و نسبی لزومی به انتخاب مدیر یا مدیران شرکت از

بین شرکای شرکت نمی باشد ،ممکن است مدیران از اشخاص خارج از شرکت انتخاب گردند.
-669

در شرکت تضامنی ،نسبی همانند شرکت با مسئولیت محدود مدت مدیریت مدیران می تواند

محدود یا نامحدود باشد.
-670

همانند شرکت با مسئولیت محدود حداقل یک نفر مدیر در شرکت تضامنی و نسبی کافی

است.
-671

مدیران شرکت تضامنی تاجر محسوب نمی شوند.

-672

وظایف و اختیارات مدیران شرکت های تضامنی و نسبی⤺ براساس شرکتنامه و اساسنامه
⇜ در صورت عدم تصریح در اساسنامه و شرکتنامه در چارچوب قواعد کلی و بر اساس رابطه وکیل و
موکل خواهد بود.

-673

در شرکت های تضامنی و نسبی محدود کردن اختیارات مدیران⇩

اگر در اساسنامه باشد⟻ در مقابل هم ثالث و هم شرکا قابل استناد است.
اگر در توافق جداگانه ای باشد⟻ در برابر ثالث اعتبار ندارد و فقط در رابطه مدیر و شرکا اعتبار
دارد.
💣نکته بسیار مهم💣 در شرکت های سهامی تحدید حدود مدیران چه در اساسنامه و چه در توافق جداگانه در
مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد.
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-674

تقسیم منافع بین شرکا به نسبت سهم الشرکه است مگر آنکه شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر نموده

باشد.
✤✤ در شرکت تضامنی و نسبی جهت تقسیم سود تنظیم و تصویب صورت دارایی الزم نیست.
-675

عضویت شرکا شرکت تضامنی و نسبی در شرکت های دیگری با موضوع فعالیت مشابه به عنوان

شریک ضامن یا با مسئولیت محدود ممنوع است  +شریک نمی تواند شخصاً تجارتی از نوع شرکت
تضامنی داشته باشد⇩
البته این ممنوعیت مطلق نیست و با موافقت سایر شرکا قابل برطرف شدن است.
✺نکته :در سایر شرکت ها ممنوعیتی برای عضویت شریک در شرکت تجاری دیگر با موضوع
فعالیت مشابه وجود ندارد مگر
شرکت های تعاونی که در آن ها یکی از شرایط عضویت این است که شریک ،عضو شرکت تعاونی دیگری با
موضوع فعالیت مشابه نباشد.
-676

در شرکت تضامنی و نسبی شرکا حق رقابت با شرکت را تحت هیچ عنوانی ندارند اما در

سایر شرکت های تجاری منعی برای رقابت شریک با شرکت وجود ندارد⇩⇩
فقط در شرکت های سهامی عام و خاص صرفاً رقابت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با شرکت ممنوع است
و اگر رقابت آن ها موجب ورود زیان به شرکت شود باید آن را جبران کنند.
-677

تشکیل اندوخته قانونی(سرمایه احتیاطی) در این شرکت الزامی نیست و هر اندوختهای

اختیاری محسوب می شود⟿
-678

شرکت تضامنی در صورت موافقت کلیه شرکا⤆ تبدیل به شرکت سهامی

-679

موارد انحالل شرکت تضامنی⇩

 )1پایان مدت شرکت و عدم تمدید آن
 )2انجام موضوع شرکت یا منتفی شدن موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده بود
 )3ورشکستگی شرکت
 )4تراضی تمام شرکا
 )5درخواست انحالل شرکا از دادگاه و موجه دانستن آن دالیل از طرف دادگاه
 )6درخواست فسخ شرکت از سوی یکی از شرکا
فسخ شرکت ممکن نیست مگر آنکه⇩
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فسخ به قصد اضرار نباشد  +شریک  6ماه قبل از فسخ کتباً به شرکا اعالم نموده باشد  +حق فسخ طبق
اساسنامه از شرکا سلب نشده باشد.
✺نکته :اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه
سالیانه به عمل میآید.
 )7ورشکستگی شرکا
ورشکستگی شرکا باعث انحالل شرکت می شود مشروط بر اینکه⇩
مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحالل شرکت را کرده باشد +

حداقل  6ماه از تاریخ این

درخواست گذشته باشد  +شرکت مدیر تصفیه را از این درخواست منصرف نکرده باشد
 )8در صورت فوت یا محجوریت شریک
 )9از بین رفتن نصاب قانون حداقل شرکا
 )10تقاضای انحالل شرکت توسط طلبکار شخصی شرکا
مشروط بر اینکه⇩
طلبکار قادر نباشد طلب خود را از اموال شخصی مدیون وصول کند  +درخواست توقیف منافع سهمالشرکه
شریک را سابقاً کرده باشد و سهم شریک از منافع شرکت برای پرداخت بدهی کافی نباشد  +الاقل شش

ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطالع شرکت رسانیده باشد  +شرکای شرکت مادام که
حکم نهایی انحالل صادر نشده با تأدیه طلب متقاضی انحالل تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت
وی به طریق دیگر از انحالل شرکت جلوگیری نکرده باشند.
 )11تقاضای انحالل از سوی دادستان
همانند شرکت با مسئولیت محدود به موجب ماده  2قانون راجع به ثبت شرکت ها در صورتی که شرکت
مطابق با مقررات قانون تجارت نسبت به ثبت و تطبیق تشکیالت خود با قانون مزبور عمل نکند ،دادستان می
تواند از دادگاه حکم انحالل شرکت را بخواهد.
-680

در صورت فوت یا محجوریت شریک شرکت منحل می شود مگر اینکه ⤂کلیه شرکاء و قائممقام

متوفی رضایت به بقای شرکت بدهند.
در صورت تصمیم به بقاء شرکت ،قائممقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت
خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعالم نماید⇩
در صورت اعالم رضایت نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود.
92

 .......................................................................................................................................................................نکات کاربردی حقوق تجارت

در صورت اعالم عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم
نخواهد بود.
در صورت سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعالم رضایت است.
✺نکته اول :اگر با وجود رضایت سایر شرکا ،ورثه متوفی یا نماینده محجور راضی به بقاء شرکت نباشند شرکا
می توانند با پرداخت سهمالشرکه شریک متوفی یا محجور مانع انحالل شرکت شوند به این ترتیب
عدم رضایت ورثه یا نماینده لزوم ًا منجر به انحالل شرکت نمی شود در حالی که عدم رضایت کلیه شرکا حتماً
سبب انحالل شرکت خواهد بود.
✺نکته دوم :شرکا می توانند در اساسنامه قید کنند که در صورت فوت یا حجر هر یک از شرکا ،شرکت می
تواند با پرداخت قیمت سهم الشرکه شریک متوفی یا مح جور او را از شرکت اخراج کند ،این تصمیم در خصوص
شرکت های اشخاص اهمیت بسیاری دارد.
-681

✌توجه داشته باشید :در شرکت های تضامنی و نسبی برخالف شرکت های با مسئولیت

محدود ،افراد ذینفع و طلبکاران حق تقاضای انحالل شرکت را دارند.
-682

∗∗ در شرکت های تضامنی شرکا می توانند به هر دلیل موجهی انحالل شرکت را از محکمه بخواهند

حتی اگر سرمایه شرکت افزایش هم داشته باشد∗∗
⧈ هرگاه دالئل انحالل ،منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معینی باشد محکمه میتواند به تقاضای سایر
شرکاء به جای انحالل حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
-683

در شرکت های تضامنی و نسبی شرکت های تجاریِ شریک نیز حق فسخ شرکت را دارند.

-684

در شرکت های تضامنی و نسبی امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه شرکا اشخاص

دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه انتخاب نمایند.
-685

در شرکت های تضامنی و نسبی آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج

نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد
تأدیه آن فرا نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختالف است موضوع
نمایند و نیازی به نشر آگهی ندارد .این مقرره در خصوص شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی
نیز الزم االجراست.
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فصل سوم
«اسناد تجاری»
-792

اسناد تجاری دارای دو مفهوم عام و خاص هستند:

 -1اسناد تجاری به مفهوم عام :اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی هستند و به نحوی از انحاء در
قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرند مانند اوراق قرضه ،قبض انبار ،برات ،سفته ،چک ،بارنامه
و. ...
 -2اسناد تجاری به مفهوم خاص :اسنادی هستند که به طور خاص در قانون تجارت مبین وجود طلب
معین و به نفع شخص معین میباشند ،وسیله پرداخت قرار میگیرند و در قانون از امتیازات و مقررات
ویژه ای تبعیت می کنند .این اسناد شامل برات ،سفته و چک هستند که به آنها «اسناد برواتی» نیز
گفته میشود.
-793

ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری به مفهوم خاص(چک ،سفته و برات):
 -1وصف تجریدی بودن اسناد تجاری
به این معنا که ⇜رابطه حقوقی و یا معامله ای که منشأ صدور سند بوده است با رابطه ناشی از سند
متفاوت است مانند آنکه کاالیی خریداری شده و بابت پرداخت قیمت آن چند فقره چک صادر شده
است ،در این حالت رابطه عقد بیع و رابطه تجاری مربوط به سند از هم متمایزند.
آثار وصف تجریدی بودن اسناد تجاری⇩

 -1-1اصل عدم توجه ایرادات به این مفهوم که ایرادات مربوط به تعهد اولیه تأثیری در تعهدات ناشی از
سند ندارد.
🔒استثنائات این اصل= در حالت هایی ایرادات قابل استنادند و قابلیت استماع دارند:
 1-1-1دارنده حسن نیت نداشته باشد.
دارنده با حسن نیت برای اعمال اصل کسی است که از وجود ایرادات بی اطالع باشد.
 2-1-1دارنده بالفصل باشد.
 3-1-1متعهد ثابت کند که هنگام امضاء اهلیت نداشته است.
هر یک از امضاکنندگان حتی در مقابل دارنده با حسن نیت نیز می توانند به ایراد عدم اهلیت استناد کنند.
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 4-1-1امضای متعهد جعل شده یا به اجبار صورت گرفته باشد.
✺نکته اول :چنانچه امضای شخص بر روی سند جعل شده باشد می تواند حتی در مقابل دارنده ناآگاه به
این ایراد استناد کند.
✺نکته دوم :اگر امضاء برات یا سفته مجعول باشد دارنده امضاء و جاعل مسئول پرداخت نیستند
ولی جاعل وفق مقررات جزایی محاکمه شده و گیرنده میتواند براساس قواعد عمومی دادخواست ضرر و زیان
به دادگاه کیفری تقدیم کند.
 5-1-1به طریق مجرمانه ای سند تحصیل شده باشد.
 6-1-1ایراد نقص شکلی
این ایراد نیز حتی در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است.
 -2-1اصل استقالل امضاها به این معنا که امضاء و تعهد هریک از مسئولین سند تجاری از امضاء و تعهد
سایرین جدا و مستقل است.
✺نکته ⇦در صورت ادعای جعل از سوی براتکش ،این ایراد فقط به سود وی(براتکش) قابل استماع
است ولی براتگیر و سایر مسئولین نمی توانند به آن استناد کنند.
✺نکته ⇦ اگر براتی توسط شخص فاقد اهلیتی صادر گردد اما ظهر نویسی شود و به دیگری انتقال
یابد به استناد اصل استقالل امضاها ،مسئولین بعدی باید وجه برات را پرداخت کنند.
✺نکته ⇦ در صورتی که صادر کننده برات به ایرادات شکلی استناد کند با توجه به ماده  226قانون
تجارت سایر مسئولین نیز می توانند به این ایراد استناد نمایند.
✺نکته ⇦ به موجب اصل استقالل امضاها بی اعتباری امضاء یا تعهد مضمون عنه سبب بی اعتباری
تعهد و امضای ضامن اسناد تجاری نیست مگر آن که سبب بطالن ،نقص شکلی سند باشد.
 -2وصف تنجیزی بودن
در قلمرو حقوق مدنی ،اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده  184قانون مدنی
ممکن است مشروط یا معلق باشند؛ برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری
سازگاری ندارد .وفق قانون صدور چک اگر در چک شرط تعلیقی قرار داده شده باشد ،بانک به آن
ترتیب اثر نمی دهد همچنین اگر قبولی برات مشروط باشد برات نکول شده محسوب می شود.
 -3وصف شکلی
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شرایط شکلی سند تجاری از آن چنان اهمیتی برخوردار است که ماده  223قانون تجارت مقرر داشته است
فقدان این شرایط موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری میگردد.
 -4وصف عمل به ظاهر
هر شخصی که سند تجاری را امضاء می کند شخص ًا و اصالتاً مسئول پرداخت وجه آن است مگر این که
امضاکننده به نمایندگی خود اشاره کند🔒 .یک استثناء⇩
ماده  19قانون صدور چک مصوب 1382صادرکننده را حتی در صورت تصریح به نمایندگیاش مسئول میداند.
❋در حقوق مدنی اگر هنگام عقد یا پس از آن معلوم شود که امضاکننده نماینده بوده هیچ مسئولیتی ندارد اما
در حقوق تجارت حسب ظاهر مسئول است مگر آنکه به نمایندگی تصریح نماید.
 -5وصف تجارتی بودن تعهدات ناشی از سند تجاری
تعهدات ناشی از اسناد تجاری از جهاتی با تعهدات مدنی متفاوت است:
 -1از جهت نحوه رسیدگی که در خصوص اسناد تجاری اصوالً فوری و خارج از نوبت است.
 -2بر طبق ماده  249قانون تجارت کلیه متعهدین سند تجاری با شرایطی مسئولیت تضامنی دارند .در
دعاوی مدنی برای تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده باید خسارت احتمالی پرداخت
کرد در حالی که برای مطالبه وجه اسناد تجاری نیاز به سپردن خسارت احتمالی نیست.
 -3در اسناد تجاری امکان تجزیه دین بر خالف ماده  277قانون مدنی وجود دارد اما بر عکس
تعهدات مدنی دادگاه بدون جلب نظر دارنده اسناد تجاری نمی تواند مهلت یا قرار اقساط
بدهد.
💣 نکته با اهمیت این هست که صدور چک ذاتاً عمل تجاری نیست در حالی که بر طبق بند  8ماده 2
قانون تجارت ،مقنن معامالت مربوط به بروات را تجاری دانسته است؛ در خصوص سفته نیز ،اختالف نظر هست
عدهای معتقدند کلمه معامالت برواتی شامل سفته و برات میشود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز
صادر شده باشد ،عمل تجارتی ذاتی میدانند و معتقدند قانونگذار در صورتی که صدور سفته را تجاری نمی-
دانست مانند چک به صراحت بیان مینمود ،این در حالی است که اکثریت دادگاههای ایران معامالت مربوط به
سفته را اگر میان غیر تاجر انجام گرفته باشد ،تجاری نمیدانند اما اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد
جزء اعمال تجاری تبعی میدانند.
 -6وصف قابلیت انتقال
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یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ،قابلیت واگذاری و مبادله آن است چندان که این اسناد را غالباً با
همین وصف میخوانند⇦ اسناد مبادله ای
-794

امتیازات اسناد تجاری به مفهوم خاص(چک ،سفته و برات):

 -1صدور تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی
در دعاوی راجع به برات ،سفته و چک دادگاه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده که در مهلت قانونی نسبت به
تأمین خواسته اقدام می کند ،بدون نیاز به پرداخت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر نماید و معادل
وجه سند را از اموال مدعیعلیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
 -2عدم امکان استناد به ایراد دعوای واهی
تأمین دعوای واهی تأمینی است که خواهان به دادگاه میسپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوا
پس از دادرسی مشخص شود ،متضرر نشود .به موجب ماده  109قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی
مدنی خوانده میتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله که در نتیجه دعوای واهی
خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید اما در دعاوی که مستند آن برات ،سفته و چک
باشد تقاضای تأمین دعوای واهی از خوانده پذیرفته نخواهد شد.
 -3عدم اعطای مهلت پرداخت
همانطور که در قسمت تفاوت تعهدات ناشی از اسناد تجاری با تعهدات مدنی بیان شد در حقوق مدنی هرگاه
بدهکار تقاضا نماید دادگاه می تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معین کند یا مقرر کند که به
اقساط بپردازد در حالی که هیچ کس نمی تواند بدون رضایت دارنده اسناد تجاری برای پرداخت وجه آن به
مدیون مهلت اعطاء کند.

 -4امکان تجزیه دین به نسبت پرداخت
در اسناد تجاری برخالف تعهدات مدنی ،تجزیه دین پیش بینی شده است و اگر مقداری از وجه سند پرداخت
شود ،مسئول سند به نسبت پرداخت شده بری می شود و فقط دارنده نسبت به باقی مانده وجه سند می تواند
اعتراض کند.

-795

اسناد برواتی سبب سقوط تعهد نیستند ولی ارزش پولی دارند.
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👈

«فروض فصل سوم»

 -1105در برات صادره عهده الف در وجه ب شخص الف و ب به ترتیب محال علیه و محال له نامیده می-
شوند.
 -1106الف براتی را به سود به صادر و ج نیز آن را قبول می کند .ب می تواند آن را ظهرنویسی کند و به د
انتقال دهد در این صورت الف ،ب و ج مسئول پرداخت وجه سند به د هستند.
 -1107الف براتی به سود ب صادر و ج نیز آن را قبول می نماید .ب می تواند آن را با ظهرنویس به ج منتقل
کند .در این حالت ظهرنویسی به نفع محال علیه به منزله رسید وجه است.
 -1108الف براتی به سود ب صادر و ج نیز آن را قبول می کند .ب می تواند آن را به نفع ن و د ظهرنویسی
کند .ن و د هر دو دارنده هستند و می توانند مجتمعاً آن را به شخص دیگری انتقال دهند یا برای وصول
آن مجتمعاً اقدام نمایند.
 -1109الف براتی به سود ب صادر و ج نیز آن را قبول می نماید .ب می تواند قسمتی از وجه را به نفع ن
ظهرنویسی کند اما در خصوص ظهرنویسی باقیمانده به نفع دیگری اختالف نظر وجود دارد در واقع
ظهرنویسی جزئی موجب تعدد دارنده می شود و همین مسئله موجب اختالف شده است↡↡
برخی معتقدند که ⟻در چنین حالتی ظهرنویسی اول صحیح و ظهرنویسی دوم باطل است.
برخی معتقدند که ⟻ ظهرنویسی اول صحیح است و ظهرنویسی دوم در حدود مقررات مدنی اعتبار دارد.
برخی معتقدند که ⟻ این ظهرنویسی به طور کامل باطل است.
در پاسخ نامه منتشره از سوی سازمان سنجش در خصوص آزمون سراسری کارشناسی ارشد  ،92ظهرنویسی در
صورتی پذیرفته شده است که هر دو شخص آن را ظهرنویسی نمایند.
 -1110برات به سر رسید  10روز پس از رؤیت صادر می شود در صورتی که تاریخ رؤیت  14اردیبهشت ماه
باشد ⇜ موعد پرداخت  24اردیبهشت خواهد بود زیرا روز رؤیت به حساب نمی آید.
 -1111برات صادره به وعده  10روز از رؤیت ،روز سه شنبه به رؤیت می رسد ،با فرض این که محل تأدیه
تهران باشد⇜ زمان تأدیه شنبه دو هفته بعد خواهد بود(مواد  244و  255قانون تجارت).
 -1112الف  100000ریال به ب قرض داده است و مقرر شده است که در ازاء آن براتی به مبلغ  10دالر در
وجه وی صادر شود .در سررسید ب با پرداخت «دالر» یا «ریال به تقاضای الف» بری الذمه می شود.
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 -1113سفته ای که شخص «الف» در وجه «ب» صادر کرده از طریق ظهرنویسی به «ج» منتقل می گردد و
شخص «د» نیز از طریق ظهرنویسی از «ب» ضمانت می کند چنانچه پس از اعتراض عدم تادیه دارنده
سفته وجه آنرا از شخص «د» دریافت کند شخص «د» حق مراجعه به«الف» و «ب» را خواهد داشت.
 -1114شخص الف سفته ای را در وجه ب صادر می نماید ب با ظهرنویسی آن را به ج انتقال میدهد ج نیز
پس از مدتی آن را در وجه ب ظهرنویسی می نماید ⇦ب جهت پرداخت وجه سند حق مراجعه به الف و
ج را دارد.
 -1115سفته ای توسط الف و ب در وجه ج تعهد و در ظهر ،پرداخت آن توسط د ضمانت شده است اما ظرف
مهلت قانونی واخواست نشده است حدود مسئولیت آن ها در مقابل دارنده ج به این صورت است که الف و
ب متناصف ًا در مقابل دارنده مسئولند د نیز متضامناً با الف و ب نسبت به تمام وجه سفته مسئول است.
 -1116در صورتی که سفته ای در وجه سه نفر صادر شده و آنان ظهرنویسی کرده باشند مسئولیت آنان در
پرداخت وجه سند مشترک است.
 -1117دارنده سفته ای به دلیل وقوع تصاد ف ،فوت همسر و بستری شدن خود نتوانسته است آن را
واخواست کند دعوای وی علیه ظهرنویس مسموع نیست.
 -1118در صورتی که سفته ای در وجه سه نفر صادر شود و آن ها نیز آن را با ظهرنویسی به دیگری انتقال
دهند ،مسئولیت آن سه در خصوص پرداخت وجه سند ⤺ مسئولیت مشترک
 -1119شرکتی با امضای مجاز خود که ترکیبی از امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت
است ،سفته ای را تعهد پرداخت نموده که در سر رسید نتوانسته است وجه آن را پرداخت کند و دارنده
سفته آن را ظرف مدت قانونی واخواست کرده است .دارنده سفته در این صورت می¬تواند طلب خود را
منحصراً می تواند از شرکت مراجعه کند و حق مراجعه به امضاکنندگان را ندارد.
 -1120سفته ای را الف در وجه ب صادر نموده است ،ب آن را در وجه ج ظهرنویسی نموده است د از طریق
پشت نویسی از ب ضمانت نموده است ،اگر دارنده وجه را از د بگیرد ،او حق مراجعه به الف و ب را دارد.
 -1121الف سفته ای را در وجه ب صادر می کند در این صورت اثبات این که قرارداد منشأ صدور سفته
باطل است ،الف را از قید مسئولیت ناشی از سفته در برابر ب رها می کند.
 -1122الف در دادگاه ثابت می کند که دین خود را به ب (اولین دارنده) پرداخته است اما از استرداد سفته
غفلت نموده است در این صورت الف حق استرداد سفته را دارد در صورتی که به غیر منتقل نشده
باشد.
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فصل چهارم
«ورشکستگی و شرایط آن»
 -1159ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که در آن تاجر از پرداخت دیون خود عاجز و متوقف شده
است.
❋ -1160تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل
شده است توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نماید.
 -1161تکلیف تاجر به اعالم توقف خود جنبه شخصی داشته و اگر ورثه اعالم نکنند قابل تعقیب نخواهند
بود⎆
 -1162اعالم ورشکستگی از سوی تاجر اقرار قاطع نیست و ورشکستگی باید از سوی دادگاه مورد بررسی قرار
گیرد.
 -1163ورشکستگی محقق می شود با دو شرط⍗
-1تاجر بودن
❋تاجر حقیقی⤆ شخصی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی ماده  2قانون تجارت قرار دادهاند و
به نام و حساب خودشان معامله نمایند.
❋تاجر بودن در خصوص اشخاص حقیقی مفروض نیست بلکه مالک انجام اعمال تجاری است.
❋ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده  16قانون تجارت الزمه ی تاجر تلقی شدن شخص نیست تا این
که مشمول ورشکستگی شود .تنها یک اماره بر تاجر بودن شخص است و خالف آن قابل اثبات است.
❋تاجر حقوقی⤆ در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های ماده  20قانون
تجارت و شرکت عملی ماده  220همان قانون اعمال می شود.
❋تاجر بودن در مورد شرکت های تجاری مفروض است.
❋ شرکت های تعاونی چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد مشمول مقررات ورشکستگی هستند.
❋ اتحادیه های تعاونی علی رغم آن که تاجر محسوب نمی شوند مطابق با قانون بخش تعاونی مصوب 1370
مشمول مقررات ورشکستگی هستند.
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❋اعضای شرکت اعم از شرکا ،مدیران و بازرسان به صرف عضو بودن در شرکت تاجر محسوب نخواهند شد.
❋شرط استماع دعوای ورشکستگی تاجر بودن شخص در زمان توقف است نه در زمان طرح دعوا
-2توقف از تأدیه دیون
❋ صرف عدم پرداخت دین موجب توقف است و استمرار عدم امکان پرداخت تا زمان صدور حکم مالک
نیست.
❋ الزم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد ،بلکه کافی است نتواند دیون خود را از دارایی موجودش
پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.
❋ توقف در پرداخت دینی را می توان مالک توقف دانست که مسلم و منجز باشد.

❋ تنها عدم پرداخت یک دین کفایت می کند و تعدد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست.
❋ توقف در پرداخت دیون اعم از دیون مدنی یا تجاری ضابطه ورشکستگی می باشد.
❋ دینی که مؤجل باشد سالبه به انتفاع موضوع است و عدم پرداخت آن موجب توقف نمی باشد.
❋ شرط تعقیب شرکت تحت عنوان ورشکستگی ،ثبت شدن آن نیست زیرا شرکت هایی که عمالً اشتغال به
تجارت دارند تضامنی محسوب می شوند در نتیجه مشمول مقررات ورشکستگی می شوند.
❋ مقروض بودن تاجر و فرار وی را می توان از امارات توقف دانست.
⍇ -1164اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی یعنی شرکت های دولتی و حقوق عمومی ،قابل انحالل به
وسیله مقررات ورشکستگی نیستند.
 -1165دینی که محل اختالف و محتاج رسیدگی قضایی باشد ،عدم پرداخت آن موجب توقف نمی باشد
مگر آن که⇩
ادعای تاجر رد شده و دین وی ثابت شود و تاجر از پرداخت آن و اجرای حکم استنکاف ورزد.
 -1166برپا بودن شرکت در زمان رسیدگی و طرح دعوا شرط نمی باشد زیرا شرکت های منحل شده را نیز
میتوان وفق مقررات ورشکستگی ،ورشکسته اعالم نمود مشروط بر اینکه⇩
شخصیت حقوقی شرکت باقی باشد
💣 نکته مهم :در نتیجه ⇜ پس از انحالل شرکت تا زمانی که دارایی تقسیم نشده است می توان اعالم
ورشکستگی نمود زیرا تا این زمان شخصیت حقوقی شرکت باقی است اما پس از انحالل و تصفیه دیگر امکان
صدور حکم ورشکستگی نمی باشد.
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👈

«فروض فصل چهارم»

 -1293اگر کسی از تاجر ورشکسته دو طلب داشته باشد که یکی از آن ها با وثیقه و دیگری عادی باشد در
صورتی که مورد وثیقه بعد از فروش و پرداخت طلب ،مازاد داشته باشد⤆ از محل مازاد طلب دیگر
پرداخت نمی شود زیرا طلب دیگر او عادی است به این ترتیب نسبت به طلب دو وارد در غرما می شود.
 -1294اگر تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادر کرده باشد که مورد قبول قرار گرفته باشد سر
رسید آن برات نسبت به ظهرنویس با رعایت تخفیفات مقتضیه حال میشود.
 -1295چنانچه الف در فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی بابت طلبی که از تاجر
ورشکسته داشته آپارتمان متعلق به وی را از او انتقال گرفته و در آن سکونت گزیده و مبلغی جهت
تعمیرات آن هزینه کرده باشد ارگان تصفیه می تواند اجور مدتی را که الف از آپارتمان استفاده کرده است
مورد مطالبه قرار دهد حتی اگر الف به وضعیت توقف تاجر واقف بوده باشد.
 -1296در بین طلبکاران یک تاجر ورشکسته ،شخصی وجود دارد که مدعی است پس از صدور حکم
ورشکستگی تاجر مذکور ،کاالیی به او فروخته و از بابت ثمن آن طلبکار است و تقاضا دارد در عداد غرما
قرار گیرد در عداد طلبکاران محسوب نمی شود(.ماده 418قانون تجارت)
 -1297ب از طلبکاران شرکت سهامی خاص پارس به موجب دادخواستی تقاضای اعالن توقف و ورشکستگی
شرکت مزبور را نموده است دادگاه صالح دادگاه عمومی مرکز اصلی شرکت است و دعوا غیر مالی
است.
 -1298الف پس از صدور حکم ورشکستگی چکی به مبلغ ده میلیون ریال در وجه شخص ب صادر و تسلیم
نموده است .اداره تصفیه ایراد به محجوریت صادرکننده در زمان صدور چک نموده است با این وجود
عمل شخص الف عنوان بزه صدور چک بالمحل خواهد داشت.
 -1299شرکت تجاری ب ملکی را از شرکت الف با بیع نامه عادی و با وکالت رسمی خریداری نموده منحل
شده و یک نفر به عنوان مدیر تصفیه تعیین می شود .در این صورت برای انتقال ملک در دفتر اسناد
رسمی در دوره تصفیه امضای مدیر تصفیه ضروری است و نه صاحبان امضای مجاز پیش از
انحالل یا در زمان وکالت.
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 300 -1300واحد از حاصل فروش اموال ورشکسته به طور مساوی بین طلبکاران الف و ب تقسیم می شود و
پس از اتمام مهلت قانونی ،طلبکار سوم ج سر می رسد .با فرض مساوی بودن طلب ها  450واحد بعدی
حاصل از فروش به صورت مساوی بین سه طلبکار تقسیم می شود.
 -1301در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی ،تاجر دو معامله انجام داده است که در اولی تاجر مغبون و
در دومی طرف دیگر معامله مغبون شده است در این صورت هر دو معامله صحیح است.
 -1302آمر مالی را جهت فروش به حق العمل کار داده است که در اثر تعدی و تفریط وی تلف میشود در
صورت ورشکستگی حقالعملکار ،آمر جهت مطالبه قیمت داخل در غرما قرار می گیرد.
 -1303طلب الف از ورشکسته مستند به سفته ،طلب ب مستند به سند رسمی و طلب ج مستند به دفاتر
تجارتی طرفین است در این صورت⇊
هر سه طلبکار از اموال ورشکسته به نسبت طلب خود سهم می برند و هیچ طلبی بر طلب دیگر حق تقدم
ندارد.
 -1304تاجر پیش از توقف ،آپارتمانی به یک دوم ارزش حین المعامله به ب انتقال می دهد و ب آپارتمان
مذکور را به ج انتقال می دهد ،ارگان تصفیه با طرح دعوا تفاوت قیمت را از منتقل الیه اول می-
گیرند زیرا در صورتی که عین مال در تصرف شخص نباشد باید تفاوت قیمت را گرفت.
 -1305الف مبلغی پول به حق العمل کار می دهد تا برایش کاالیی را خریداری کند ،وی کاالی مورد نظر را
از ب خریداری نموده و تحویل می گیرد اما قبل از پرداخت ثمن ورشکسته می گردد در این صورت الف
داخل در غرما می گردد و ب حق استرداد کاال را دارد .در واقع اگر حق العمل کار ورشکسته شود و
عین مالی را که به حساب دیگری خریداری کرده نزدش موجود باشد؛ فروشنده در صورتی می تواند مال را
مسترد کند که ثمن را دریافت ننموده باشد در غیر این صورت از سوی کسی که برای او خریداری شده
است قابل استرداد است.
 -1306الف کاالیی را به ب فروخته و ب نیز آن را به ج فروخته است ،ب ورشکست می شود در این صورت
الف حق استرداد کاال را حتی اگر نزد ب موجود باشد را ندارد.
 -1307دارنده چک جهت وصول وجه چک به بانک الف وکالت می دهد ،بانک مزبور پس از وصول
ورشکسته می شود ،دارنده چک ناگزیر از قرار گرفتن در ردیف غرما است درحالی که اگر وجه
چک وصول یا تأدیه نمی شد ،دارنده حق استرداد سند را داشت.
 -1308الف کاالیی را با حق فسخ به مدت شش ماه به ب م ی فروشد .در این صورت با ورشکستگی ب و آغاز
عملیات تصفیه حق فسخ شخص الف ساقط نمی شود.
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فصل پنجم
«دعاوی مالی و غیر مالی»
با توجه به اهمیت تشخیص مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی در اینجا به برخی از مهم ترین این دعاوی
اشاره خواهیم کرد:
⍇ -1323دعاوی مالی
❋دعوای مطالبه وجه چک  ،سفته  ،برات و حواله  ،سند عادی قرض و امثال آنها
❋دعوای مطالبه پول خارجی (دالر – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و)...
❋دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
❋دعوای ابطال ظهر نویسی چک
❋دعوای ابطال سند در وجه حامل
❋دعوای مطالبه سهم الشرکه
⍇ -1324دعاوی غیر مالی
❋دعوای استرداد چک
❋دعوای اثبات سوابق بیمه
❋دعوای اثبات سوابق بیمه
❋دعوای اعتراض به آگهی ثبت عالمت یا اختراع
❋دعوای ورشکستگی تاجر
❋دعوای انحالل شرکت تجاری
❋ دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
❋ دعوای انحالل شرکت تجاری
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فصل ششم
«اصطالحات بازرگانی بین المللی»
برخی از اصطالحات بازرگانی بین المللی در کنکورهای مختلف ،مرتباً مورد سوال قرار گرفته اند در
ذیل به مهمترین آن ها اشاره خواهیم کرد:
 -1325اینکوترمز  ⤆ Incotermsمعاهدات تجاری بین المللی
 EXW -1326مخفف  ⇦ EX Worksبه معنی تحویل در محل کارخانه
 FCA -1327مخفف  ⇦ Free CArrierبه معنی تحویل به حمل کننده
 CIP -1328مخفف  ⇦ Carriage and Insurance Paid toبه معنی کرایه حمل و بیمه پرداخت
شده تا…
 DAF -1329مخفف  ⇦ Delivered At Frontierبه معنی تحویل در مرز
 DES -1330مخفف  ⇦ Delivery Ex Shipبه معنی تحویل در کشتی
 DEQ -1331مخفف  ⇦ Delivery Ex Quaiبه معنی تحویل در اسکله
 DDU -1332مخفف  ⇦ Delivered Duty Unpaidبه معنی حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشده
 -1333دی.دی.پی  DDPمخفف  ⇦ Delivered Duty Paidبه معنی حقوق و عوارض گمرکی پرداخت
شده.
 -1334سی.اند.اف ⇦ C&Fفقط بهای کاال در مبدأ به اضافه هزینههای بستهبندی و کرایه تا بندر مقصد.
 -1335سفر  CFRمخفف  ⇦ Cost And Freightبه معنی هزینه و کرایه حمل
 -1336سی.ای.اف(سیف)  ⇦ C.I.Fسیف به معنای بهایِ تمام شده کاال در مرکزِ کشور مقصد است که
تشکیل میشود از بهای کاال در شهر مبدأ ،هزینه بستهبندی ،کرایه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه
بیمه تا مقصد.
 -1337اف.آ.اس  F.A.Sمخفف  ⇦ Free Alongside Shipتحویل در کنار کشتی با ذکر نام بندر مبدأ

 -1338سی.اف  ⇦ C.Fقیمت کاال به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد

221

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل ..................................................................................................................................................................

 -1339اصطالح () F.O.B Free on Boardیا  F.O.T Free on Truckیا  F.O.R Free on railو
نظیر آن منظور این است که فروشنده کاال را در مبدأ تحویل خریدار میدهد و کرایه حمل به عهده
خریدار است .در صورتی که کاال با کشتی حمل شود اصطالح  F.O.Bبه کار میرود (تحویل روی کشتی)،
در صورتیکه کاال با کامیون حمل شود اصطالح  F.O.Tبکار می رود ،در صورتی که اصطالح F.O.R

استفاده شود کاال با قطار حمل خواهد شد.
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