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پس اعمال تجارتي وي بررسي مي گردد. تاجر يا شخص حقيقي است يا در حقوق تجارت ابتدا تاجر و س

ت عنوان شركت و تاجر حقوقي در حقوق تجارت دو تححقوقي. تاجر حقيقي در حقوق تجارت يك 

مي شود. وسيله مبادالتي و اعتباري تاجر استفاده از اسناد تجارتي است كه در  مطالعه ي تجاريها

هد وارد تجارت سه مطالعه مي گردد. در نهايت اگر تاجر نتواند به حيات تجاري خويش ادامه دحقوق 

جدول كه مطالب راجع به آن در حقوق تجارت چهار بررسي مي شود.  مرحله ورشكستگي خواهد شد

 زير به صورت تطبيقي مطالب فوق را توضيح مي دهد. 

 تاجر

 ورشکستگی :  جاری:اسناد ت شخص حقوقی :  شخص حقیقی : 

 ق . ت  1-19مواد 

 شناسايي تاجر←1-5مواد 

 : 2ماده 

 335-356 ←داللي 

-376 ←حق العمل كاري 

357 

-394←قرارداد حمل و نقل 

377 

 395-401←قائم مقام تجارتي

 402-411←ضمانت

 تكاليف تاجر:←6-19مواد 

  ←تجارتي داشتن دفاتر

 6-15مواد

  ←ثبت نام در دفتر تجارتي

 16-19مواد 

 

 اقسام شركت ←ق . ت  20م 

 ق . ت  222تا  94م 

 47اليحه مصوب  300تا  1م 

 1-300 ←شركت سهامي عام و خاص  -1

 اليحه

ق .  94-115←شركت با مسئوليت محدود -2

 ت

 ق . ت 116-140←شركت تضامني -3

 141-161←شركت مختلط غيرسهامي -4

 ق.ت

 ق.ت162-182←شركت مختلط سهامي-5

 . ت ق  183-189←شركت نسبي -6

 ق . ت 190-194←شركت تعاوني -7

 

 

 

 223-306برات -1

 307-309سفته  -2

 310-317چك  -3

 

 412-575مواد 

+ قانون راجع به دالالن مصوب 

1317 
 + شركت تعاوني سهامي عام بر اساس قانون

 . 1ق .  44اجراي سياست هاي كلي اصل 

 منابع شركت تعاوني : 

 1311ق . ت مصوب  -1

 1350تعاوني مصوب  ق . شركت هاي -2

ق بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي  -3

 1370ايران مصوب 

 1393اصالحات ق بخش تعاون مصوب  -4

+ قانون اداره تصفيه  قانون صدورچك  +

 امورورشكستگي
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ست كه شغل معمولي خود را سي اتاجرك ،1311ماده يك قانون تجارت مصوببق ط جر:ف تاتعری

 تجارتي قرار بدهد.  معامالت

 تعریف فوق:    توضیحاتی راجع به

 :  "كسي"واژه  -1

زيرا تجار اعم  »كسي« از واژه »شخصي« استفاده مي كردقانونگذار به جاي واژه  بود بنظر مي رسد بهتر

 هزمانيكه از واژه »كسي« استفاده مي شود فقط تجار حقيقي ب قوقي هستند واز اشخاص حقيقي و ح

 شركت هاي تجاري به عنوان اشخاص حقوقي تجارت مي كنند.   به عنوان مثال، متبادر مي گردد. ذهن
 

 انواع اشخاص:

 از افراد انسانياست حقيقي: عبارت  •

نونگذار براي اين اموال كه قا ه اي از افراد يا توده اي ازست از مجموع ا حقوقي: عبارت •

مجموعه شخصيت حقوقي مستقلي از اجزاي آن در نظر گرفته باشد. مانند شركت هاي 

 غيره و مال موقوفه -تجاري
 

 

 شخص حقيقي                   

 دولت                                                                           

 ( مانند شهرداري) موسسات عمومي غير دولتي     حقوقي حقوق عمومي                                          

 تاجر هستند  :تجاري     شركت هاي دولتي                                                   انواع شخص 
 ق.ت.  587 تاجر نيستند م  :غير تجاري                                                                                    

 

  (انند شركت سهاميشكال تجاري )م    شركت هاي تجاري                                   شخص حقوقي                   

 )مانند بقيه شركت هاي عا تجاري موضو                                                                                                    

 (   انون تجارتق                                                                                                                        

       حقوقي حقوق خصوصي                                         

 ق.ت. 584غير تجاري ماده  مؤسسات                                                                       
                                                                                 

بت بدون نياز به ث و به محض ايجاد ،ق.ت 587ماده وضوع مشركت هاي دولتي غير تجارتي  نکته:

با ثبت فقط  ق.ت. 584غير تجارتي موضوع ماده  مؤسسات د، اماحقوقي هستن ي شخصيتدارا

 د.نكن شخصيت حقوقي پيدا مي

ق.ت اشخاص حقوقي براي انجام معامله يا تجارت داراي اهليت و صالحيت عام  588طبق ماده  نکته:

حقوقي نيز قادر به حقيقي مي توانند انجام دهند اشخاص  اشخاصهستند يعني اصوال هر اقدامي كه 

 نجام آن هستند جز در مواردي كه قانونگذار آنها را منع كرده باشد.ا

 اين ممنوعيت ها عبارتند از:
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 -مانند حق واليت :الف( حقوق و تكاليفي كه قانونگذار فقط براي اشخاص حقيقي در نظر گرفته باشد

 حضانت و غيره. -قيومت

ط اعمالي مي توانند انجام دهند ها فق و كه شركتن نحبدي ؛ب( محدوديت هاي شركت طبق اساسنامه

بنابراين شركتي كه طبق اساسنامه اش در كار  ،نامه درج شده باشدفعاليتشان در اساس موضوع ءكه جز

 ت فرش ايراني است نمي تواند در زمينه خريد و فروش قطعات كامپيوتري فعاليت كند.اصادر

ه: با انحالل شركت شخصيت حقوقي ل شركت تا ختم تصفيج( محدوديت انجام معامله حد فاصل انحال

     منتها دراين مدت شركت فقط معامالتي را  و تا زمان تصفيه پا برجا مي ماند،آن از  بين نمي رود 

بطور مثال يك شركت فروش قطعات كامپيوتري بعد  ،مي تواند انجام دهد كه مفيد به حال تصفيه باشد

مي تواند آنها را  طعاتي در انبار خود داشته باشدما اگر قسفارش جديد بگيرد ا از انحالل ديگر نمي تواند

 بفروشد زيرا تبديل اين اموال به وجه نقد كار تصفيه را راحت تر مي سازد.
 

 ":شغل معمولي"عبارت  -2

ين ز اين كه اصلي باشد يا فرعي، هم: هر فعاليت مستمر به منظور كسب درآمد است اعم اشغل -1-2

منظور از »شغل«  به عبارت ديگر شود. محسوب مي غل تجارتي باشد شخص تاجراز اين مشا يكي كه

 يك فعاليت موقت يا دائمي است كه براي شاغل آن منشأ درآمد يا فايده مادي باشد.

معمولي خواهد بود كه هدف از  ليكن زماني شغل ،ي است يا فرعيشغل يا اصل شغل معمولی: -2-2

فوق هر يك از اين مشاغل تجاري باشد براي تاجرشناختن شخص طبق تعريف اشد. آن امرار معاش ب

 .استكافي 

ي همچنين داراي يك و شخصي استاد دانشگاه است، عصر در مطب خود طبابت مي كند، مثال:

داروخانه داشتن،  ،به عالوه يك داروخانه نيز دارد، در بين تمام مشاغل اين شخص ،موسسه خيريه است

 باشد. اگر شغل فرعي اوكند حتي  اجر ميشخص را ت

تاجر محسوب مي شود كه آن را بصورت مستمر انجام دهد معمولي معامله تجاري زماني شغل نكته: 

 است.استمرار    ركن مهم ؛چه به صورت شغل اصلي باشد چه به صورت شغل فرعي

ي مشركت هاي سهافقط در خصوص يك دسته از تجار وصف استمرار الزم نيست و آن هم  استثنائا

اليحه اصالحي ق.ت اين شركت ها در هر حال تاجرند  2زيرا طبق ماده  ،خاص و هستند اعم از عام

 حتي اگر فعاليت تجاري انجام ندهد چه برسد به اينكه در انجام آن استمرار داشته باشند.

 شرکت های تجاریاقسام  

 شكال تجاريشركت هاي  •

 موضوعا تجاريشركت هاي  •
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مت پايه توسط يك قيبر خالف حراجي  در مزايدهدر اين است كه  تفاوت حراجی با مزایده: 

 و خدمات  اعمال انجام مناقصه:شود و نبايد به كمتر از آن قيمت فروخت.  ين مييكارشناس رسمي تع

 با قيمت پايين است.

از تمامي  كند و گهي مناقصه منتشر ميپرسنل خود آ يبراي تهيه غذادولتي اره ثال، يك ادبه عنوان م

ارائه تري با قيمت پايين و كيفيت بهتر  توانند غذاي مناسب ي كه مييرستوران داران و آشپزخانه ها

اعالم مي مناقصه را را بررسي نموده و برنده  دولتي پيشنهادات هادار .مشاركت مي كندبه دعوت  كنند،

 د.ماين

 چند نکته:

 ض فروش گذاشتن يك سري اموال به باالترين قيمت پيشنهاديحراجي يعني به معر -1

 حراجي زماني عمل تجاري است و فاعل آن را تاجر مي كند كه در قالب تصدي گري انجام شود. -2

 خودش نباشد.متصدي حراجي زماني تاجر است كه اموال به معرض حراج گذاشته شده متعلق به  -3

 ه توسط كارشناس تعيين نمي شود.در حراجي برخالف مزايده قيمت پاي -4

 هر قسم نمايشگاه عمومي: تصدي به -6بند  
شود. مانند: سينما، نمايشگاه  نمايشگاه محلي است در آن حاصل فعاليت ديگران به نمايش گذاشته مي 

ن است عيتي ندارد ممكر آن موضوو فروش د صرف به نمايش گذاشتن محصوالت كافي است .كتاب

 مكن است صورت نگيرد. فروش صورت بگيرد م

 چند نکته:

 -نماشگاه محلي است كه آثار متعلق به ديگران به معرض نمايش گذاشته مي شود مانند اثار توليدي -1

 هنري و غيره اعم از اينكه فروش انجام بشوديا نشود. -تجاري -صنعتي

 جام شود.است كه در قالب تصدي گري اناين فعاليت زماني تجاري  -2

 ايشگاه زماني تاجر است كه آثار به معرض نمايش گذاشته شده متعلق به خودش نباشد.متصدي نم -3

 نمايشگاه كتاب و غيره -سيرک -تئاتر -برخي مصاديق نمايشگاه عبارتند از: سينما -4

 هر قسم عمليات صرافي و بانكي:  -7بند
انجام دهد يا شخص ر، صرفنظر از اين كه دولت كشور به پول كشوري ديگصرافي : تبديل پول يك 

 خصوصي اعم ازحقيقي يا حقوقي، عمل تجارتي است. 

 ...  مانند افتتاح حساب، صدور دسته چك، عمليات بانكي:

دهند تاجر هستند. اما  موسسات مالي و اعتباري، از آن جايي كه عمليات بانكي انجام مي نکته:

بنابراين براي  شان تجارتي نيست.اعمال حسنه كه زير نظر بانك مركزي نيستند،قرض الق هاي وصند

اين كه تاجر تلقي شوند يا بايد در قالب شركت سهامي باشند و يا موضوع فعاليت خود را يكي از اعمال 

 تجارتي ذاتي قرار دهند. 

  تاجر يا غير تاجر باشد: بين معامالت برواتي اعم از اين كه -  8بند



 تجارت حقوق ..................... ............................................................................................................................................

13 

يل، تنز ، ظهر نويسي، قبولي،رات است مانند:صدوربرروي خود ب عمليات ⇦منظور از معامالت برواتي 

 يا  غير تاجر عمل تجارتي است. تاجر صورت گيردامله برواتي اعم از اين كه توسط مع. ضمانت 

راتي مثال: شخصي اتومبيلي را به واسطه عقد بيع خريداري نموده است و بابت پرداخت ثمن آن ب

 ته است: صادركرده است. در اينجا دو معامله صورت گرف

ي حقوقي كه به خاطر آن عامله بيع است. يعني همان رابطه معامله اصلي )تعهد منشا( : همان م-1

 اصوالً عمل تجارتي نيست. سند تجارتي صادر شده است.

دارد اقدام  يديني كه به ديگرسند تجاري اصوال به خاطر  : صادره كننده)تعهد براتي( براتي معامله-2

تعهدي بر عهده ي صادره كننده به وجود مي آيد  با صدور سند تجاري، .مي كندبه صدور سند تجاري 

 عمل تجارتي است. نام تعهد برواتي. هب

 شخص تاجر باشد اما عمل هر شخصي برحرفه اي انجام گيرد تا معامالت برواتي بايد به صورت  نکته:

غير تاجري براتي صادر كند  رگپس ا شود،اين كه او تاجر محسوب  تجارتي است نه وي برات يك عملر

 است. عمل تجارتييك عمل وي نمي شود بلكه  تاجر

تجارتي نيست اما اگر سفته اين عمل طبق رويه قضايي  درمورد صدور سفته اختالف نظر است. نکته:

است. همين نظر در مورد چك نيز وجود براي امور تجارتي باشد يك عمل تجارتي تبعي  بين تجار و

 دارد.  
 

 (90قانون تجارت کدام یک از موارد زیر است؟ )آزاد    2ور از معامالت برواتی در ماده  منظ

 ( صدور، ظهرنويسي، ضمانت و قبولي برات.                        1

 .( هر قراردادي كه براي ايفاي تعهد پولي ناشي از آن، برات صادر شده است2

                   ( صدور، ظهرنويسي و ضمانت اسناد براتي.      3

 ( تنزيل اسناد براتي و عده دار4

 صحیح است.  1گزینه   ☑

 (86منظور از معامالت برواتی معامالتی است که مورد معامله آن ... . )آزاد  

 (بروات باشد 1

 ( كاال باشد2

 جه نقد برات بدهد.به شرط آن كه خريدار به جاي و( كاال باشد،3

 طرفين معامله تاجر باشند.( كاال باشد مشروط بر آن كه 4

 صحیح است.  1گزینه   ☑
 

 عمليات بيمه بحري و غير بحري:  -9بند  
 طرف است:  عقد بيمه داراي دو

 بيمه گر : شركت هاي بيمه  ✓
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 ل خود را نزد اين شركت ها بيمه ميكنند. ااشخاصي كه امو بيمه گذار: ✓

 تجارتي است نه عمل بيمه گذار. كه عمل بيمه گر، ددقت شو   ❋

چه موضوع قرارداد بيمه، بيمه اموال منقول باشد يا  شركت هاي بيمه تاجر تلقي مي شوند،تمام  نکته:

 غير منقول. 

 عامالت راجع به آن: يا خارجي و م يي و كشتي راني داخلكشتي سازي و خريد و فروش كشت -10بند
ن هر قسم كارخانه )كشتي مانند تأسيس و به راه انداختبند در بندهاي قبلي موارد مندرج در اين 

بند  ،( خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره )خريد و فروش كشتي4بند  ،سازي

( لحاظ شده است. فقط قسمت اخر 2بند  ،( و تصدي به حمل و نقل )كشتي راني داخلي و خارجي1

بنابراين عالوه بر  داند،مي ميت است كه مطلق معامالت راجع به كشتي را تجاري اين بند داراي اه

اجاره و غيره كه قبال گفته شد ساير معامالت از قبيل رهن كشتي نيز عمل تجاري ذاتي  -بيع -صلح

 محسوب مي شود.
 

  جمع بندی: 

 دوشرط الزم براي تاجر شناختن شخص:

 انجام معامالت تجارتي  -1

 باشد.ي شغل وي اعمال تجارت  -2

اعمال تجارتي ذاتي بودند. اين معامالت تجارتي بايد براي تاجر و ق.ت. همگي 2گانه ماده  10بندهاي 

 به حساب خود تاجر صورت بگيرد. به عبارت ساده تر سود و زيان عمل در جيب خود تاجر برود.

 مثال: 

 )ب( تاجر است. ⇦اگر )الف( براي )ب( عمل تجارتي انجام دهد  

 الف( تاجر است.) ⇦اگر )الف( براي خودش عمل تجارتي انجام دهد ا ام

 ق.ت(  3) ماده  اعمال تجاری تبعی:

 ق.ت در چهار بند اعمال تجاري تبعي را به شرح زير معرفي مي كند. 3قانونگذار در ماده 

 و كسبه و صرافان و بانكها. كليه معامالت بين تجار -1

 خود مي نمايد. حوائج تجارتي جر براييرتابا غ تاجر كه  يمعامالتكليه  -2

 امور تجاري ارباب خود مي نمايد.براي  تاجرشاگرد  معامالتي كه اجزاء يا خدمه يا كليه -3

 كليه معامالت شركت هاي تجارتي -4

 توضیح این که:

  مالت بين تجار، كسبه و صرافان و بانك ها :اكليه مع -1بند 
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تاجر بودن  انجام مي دهد  به تبع و اعتبار جري با تاجر ديگرهر معامله اي كه تا طبق اين بند

توجه نمود علي رغم عدم ذكر توسط قانونگذار، اين معامالت در  يدتجارتي است، ليكن با ،متعاملين

 صورتي تجارتي است كه براي رفع حوائج تجاري باشد.

 نمايد:  ميا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود بجر ه معامالتي كه تاكلي -2بند 

 به عنوان مثال: 

 عمل تجارتي است. ⇦ خواهد كه براي فروشگاهش يك تابلو نقاشي بكشد ميتاجري از يك هنرمند 

 عمل تجارتي نيست. ⇦يك تابلوي نقاشي بكشد  منزلشبراي  خواهد كه تاجري از يك هنرمند مي

راي رفع حوائج اول چون عمل ب توجه: در هر دو مثال فوق آن هنرمند يا نقاش، غير تاجر است. در مثال

رفته است عمل تجارتي است. اما در مثال دوم كه براي رفع حوائج شخصي اوست تجارتي تاجر صورت گ

 تجارتي نيست. ،عمل

 نمايد: رد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مييا خدمه يا شاگ اجزاءمالتي كه اكليه مع -3بند
د و زيان دهند به نام و به حساب اربابشان است وسو نجام ميو معامالتي كه اين اشخاص ا فعاليت ها

 رود بنابراين ارباب ايشان تاجر است نه خودشان. حاصل از كار به جيب اربابشان مي

 شود. سال براي ارباب خود تجارت كند هرگز تاجر محسوب نمي 30حتي اگر شاگرد مغازه اي  

برده نامي نه تاجر، يعني قائم مقام تجارتي بدون دليل : در اين بند قانونگذار از مهمترين نمايندنکته

 است كه ضعفي براي قانونگذار تلقي مي شود.

 كليه معامالت شركت هاي تجارتي: -4بند  
ي تجاري دارد كه معامالت اين شركت ها همگ ق.ت. هفت نوع شركت تجارتي وجود 20طبق ماده 

ق.ت. شركت  1347اليحه سال  2طبق ماده هستند.در بحث شركت ها بيشتر توضيح خواهيم داد كه 

ي انجام بدهند يا خير. اما تتجارتي هستند اعم از اين كه فعاليت تجار شركت هاي شكال هاي سهامي،

 باشد تا تاجر محسوب شوند. بايد موضوع فعاليتشان تجارتيبقيه شركت هاي ق.ت. 

انجام عملي براي نياز شخصي در آنها  : كليه معامالت شركتهاي تجارتي براي حوائج تجارتي بوده ونکته

 يست.قابل تصور ن

 نمي شود.محسوب معامالت غير منقول به هيچ وجه تجارتي  :ق.ت  4ماده 

اي را به اين مسئله اختصاص داده كه معامالت غير منقول به هيچ وجه  ذار مادهعلت اين كه قانون گ

به عبارت  عي نيز محسوب نمي شوند.بتتجاري تجارتي نيستند اين است كه انجام اين اعمال حتي 

نمي  ق.ت معامالت راجع به اموال غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب 4ق ماده طبق اطالديگر 

بنابراين اگر شخصي شغل  .شود.اين اطالق هم شامل اعمال تجاري ذاتي است و هم اعمال تجاري تبعي

 نيز نه تنها تاجر نيست بلكه عمل تجارتي خود را خريد و فروش اموال غيرمنقول قرار دهد  يولممع

اده است. از طرف ديگر اگر يك مال غيرمنقول بين دو شركت سهامي نيز معامله شود اين عمل انجام ند

 به تبع تاجر بودن متعاملين، تجاري تبعي نخواهد بود.
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 تجارتي هستند. ⇦و بيمه اموال غير منقول ي داللي، حق العمل كار نکته:
 

 تثنا است: را بيان مي كند اين اصل داراي يك اساصل کلی  يك  ق.ت.4ماده  ⟡
كه براي ايجاد يا ساخت  .ق.ت 20هاي موضوع ماده  شركت ق.تملك آپارتمان ها؛ 5طبق ماده  استثنا:

مالت تشكيل شده اند از انجام ساير معايا سكونت يا پيشه خانه يا آپارتمان به قصد فروش يا اجاره 

 د.اني ممنوع هستنبازرگ

هاي تجاري )پس شامل اشخاص حقيقي نمي شود( كه ق تملك آپارتمانها شركت  5طبق ماده  بنابراين

آپارتمان و محل كسب و پيشه به قصد فروش، اجاره، سكونت يا كسب باشند اين  -در كار ساخت خانه

 ع هستند.البته اين شركت ها از انجام ساير امور تجارتي ممنو .است ذاتيعملشان جز اعمال تجاري 
 

   1343ماه    اسفند   16قانون تملک آپارتمان ها مصوب  

قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و  20انواع شرکتهای موضوع ماده  -5ماده 

تشکیل  میشود از انجام آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش 

 نی ممنوع اند .الت  بازرگانی غیر مربوط بکارهای ساختماسایر معام

 دقت شود: 

 شود. ميعمل تجارتي محسوب  ،آپارتمان به قصد فروش يا اجاره خانه يا ايجاد يا ساخت

 نيست.عمل تجارتي  ،خانه يا آپارتمان به قصد فروش يا اجاره خريد
 

 89وکالت    باشد؟نمیکدام یک از عبارات ذیل صحیح  

  .شودسوب ميتسهيل نقل و انتقال اموال غيرمنقول تجاري مح (1

 .شوند ولو آنكه بين تجار انجام شودميمعامالت غيرمنقول تجاري محسوب ن( 2

  .شودخريد اراضي و تفكيك آن توسط تاجر، به قصد فروش تجاري محسوب مي( 3

هاي با مسئوليت محدود، عمل تجاري احداث ساختمان، به منظور فروش يا اجاره توسط شركت (4

 .است

 ست. صحیح ا 3گزینه   ☑
 

سوب مي شود مگر اين كه ثابت شود معامله مربوط به تجارتي مح كليه معامالت تجار، ق.ت: 5ماده 

 امور تجارتي نيست.

تجارتي است مگر اينكه غير تجارتي  ،است مبني بر اينكه تمام اعمال تاجر اماره قانونيماده فوق يك 

 كند. ادعا مي خالف اصل، ،را مدعيبودن آن اثبات شود كه اثبات آن نيز به عهده مدعي است زي
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 ضمانت:

 ق.ت( 402-411)مواد 

ديگري را بر موافقت او دين  با ر طلبكاربضمان عقدي است كه به موجب آن شخصي در برا تعریف:

 مي گيرد. عهده

 : عقد ضمان ويژگي هاي

 عقد مسامحه اي  -عقد تبعي -عقد رضايي -عقد الزم

 انواع ضمان: 

 و اصله قاعد ←ضمان عادي( ) ضمان نقل ذمه به ذمه

 خالف اصل  ← عرضي ضمان تضامني    ضمان ضم ذمه به ذمه

 الف اصلخ ←ي طول ضمان وثيقه اي                               

شده و  يذمه مديون اصلي بر ع ضمان كه قاعده و اصل همين است،در اين نو ←ضمان عادي  -الف 

 گردد. ذمه ضامن به جاي او در برابر طلبكار مشغول مي

مضمون عنه در عرض  ضمان كه خالف اصل است، ذمه ضامن و در اين نوع ←ضمان تضامني  -ب 

دو در عرض هم هر  د بهويش مي توانخبكار براي وصول طلب گيرد بدين صورت كه طل يكديگر قرار مي

 رجوع كند.

       ذمه مضمون عنه قرار ي ، وثيقهن كه خالف اصل است ذمه ضامندر اين ضما ← ضمان وثيقه اي - ج

به نتيجه ( رجوع نمود و ر مضمون له ابتدا به مضمون عنه )مديون اصليمي گيرد بدين صورت كه اگ

 واند به ضامن رجوع كند.ت مي بعد نرسيد،

ن وثيقه اي ضمان عادي( است و در بين ضمان تضامني و ضمان نقل ذمه به ذمه )ضما اصل بر نکته:

 اصل بر ضمان تضامني است مگر اين كه طرفين خالف اين قاعده تراضي نموده باشند.

ت ولو اين كه به به تاديه نيس ضامن ملزم ،ل دين اصليجرسيدن ا  زقبل اق.ت،  405طبق ماده  نکته:

 ، دين موجل او حال شده باشد.وت مديون اصلياسطه ورشكستگي يا فو

از مديون اصلي ضمانت  1/6/93در تاريخ است و ضامن  1/5/93سر رسيد دين اصلي   ← توضیح

 درندارد  يشود ضامن الزام فوت كند يا ورشكسته 1/3/93اگر مديون اصلي در )ضمان موجل( نموده 

 ندارد.  1/5/93از به پرداخت دين زودتر  به عبارت ديگر الزامي پرداخت نمايد. دين را 1/3/93

اما اين حال  .شود وي حال ميبعد از فوت متوفي امور حسبي، ديون موٌجل  انونق 231ماده طبق 

 تاثيري درحال شدن دين ضامن ندارد.ق.ت.  405طبق ماده   شدن

         405ضمانت نموده باشد مشمول قاعده ماده  اگر ضامن به صورت حال از مضمون عنه، نکته:

 نمي شود. 
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ضامن به صورت حال ضمانت كرده است نه موجل اگر  واست  1/5/93سر رسيد دين اصلي  مثال:

در فوت يا ورشكسته شد از آن جايي كه ضمانت ضامن حال است بايد دين را  1/3/93يمديون اصل

  .پرداخت نمايدهمان تاريخ فوت 

يا انصراف  ضامن مي تواند مضمون له را به دريافتق.ت همين كه دين حال شد  409بق ماده نكته: ط

 از ضمان ملزم كند ولو ضمان موٌجل باشد.

 ) ضمانت موٌجل(  1/7/93ت ضامن ، ضمان 1/5/93سر رسيد دين اصلي  توضیح:

 لكه دين اصلي حا 1/5/93تواند در تاريخ  بايد دين را پرداخت كند اما مي 1/7/93ضامن در تاريخ 

فت كند يا اگر ضمانت وي موٌجل است و دين مديون اصلي به به دريا را ملزم مضمون لهاست شده 

دين را پرداخت كند حتي اگر ضمانت وي  مي تواندضامن  شده؛حال او ورشكستگي  واسطه فوت يا

 موٌجل باشد.

ب خويش استنكاف نمود ضامن فوراً  در ق.ت بر خالف قانون مدني اگر مضمون له از دريافت طل :نکته

. ، در اين حالت ضامن در صورتي بري مي شود كه به حاكم رجوع كندمي شود اما در قانون مدنيبري 

 ق.م(  237 ماده ت مالکدوح)

 .داد داردقراردر نياز به نص قانون يا تصريح  اينئوليت تضامني خالف اصل است بنابرمس نکته مهم:

 به قرار ذيل است: مي باشدوني در مورد مسئوليت تضامني موادي كه داراي نص قان

 :1347ج در اليحه اصالحي رمواد مند

 273ماده  -143ماده  -130ماده  -110ماده  -32ماده 

 : 1311مواد مندرج در قانون تجارت 

 495ماده  - 347ماده  - 249ماده   -125ماده   -116ماده  - 101ماده  -98ماده - 95ماده 

 ق.ت (: 411لب به ضامن ) ماده انتقال ط

وثيقه ) اعم از منقول يا غير منقول (  ،دين اصلي داراي وثيقه باشد پس از پرداخت دينتي كه در صور

 به ضامن منتقل مي شود.

 انتقال آن به وسيله تحويل گرفتن آن از مضمون له صورت ميگيرد   ← شداگر وثيقه منقول با

انتقال مال غير منقول ن عنه مكلف است تشريفات خاص كه براي مضمو ← شداگر وثيقه غير منقول با

 انجام دهد. را ستبه ضامن الزم ا
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  بیشتر بدانید:

رسيدن اجل دين اصلي ، مديون ورشكسته شود و به  قبل ازق.ت آمده است كه اگر  405در ماده 

 ارد.واسطه ورشكستگي دين موٌجل او حال شود ضامن الزامي به تاًديه دين ند

فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا  ورشكسته اگر تاجرق.ت مي گويد:  422ماده 

د ضامن( ) ماننمي باشند ه طلب يا برات كه مسئول تاديه وجه فت يساير اشخاصي نوشته براتي را قبول

تأمين يه آن را سر وعده د يا تادنبپرداز جه آن را نقداًيه نسبت به مدت وات مقتضيففبايد با رعايت تخ

 نمايند.
 

ي مديون اصلي به موجب حال نشدن دين ضامن در اثر ورشكستگدر مورد  405حكم ماده  یح:توض

  در مورد اسناد تجاري تخصيص خورده است. .ق.ت 422ماده 

  پس دقت کنید:

اصلي قبل از رسيدن اجل  با ورشكستگي مديون به جز چك باشد اسناد تجاريت ضامن در اگر ضمان

 ضامن ملزم به تاديه مي گردد. ،ن اصليدي

باشد با فوت يا ورشكستگي مديون اصلي قبل از رسيدن اجل  غير اسناد تجارتياگر ضمانت ضامن در 

 ن الزام به تاديه ندارد.  ما، ضدين اصلي

 

 

  
 

 

 

 

 



 تجارت حقوق ..................... ............................................................................................................................................

59 

 

 

 

 

   2تجارت 

 

 شركت ها  
 

 1347صالحی  الیحه ا  300تا    1مواد    ی )عام و خاص(شرکت های سهام  •

 1311قانون تجارت     115تا    94مواد  شرکت با مسئولیت محدود  •

 1311قانون تجارت    140تا   116مواد  شرکت تضامنی   •

 1311قانون تجارت    161تا   141مواد  شرکت نسبی   •

 1311قانون تجارت    182تا    162مواد شرکت مختلط سهامی  •

 1311قانون تجارت    189تا     183مواد  هامی شرکت مختلط غیر س •

اقتصاد  تعاونی  ، قانون بخش1311قانون تجارت     194تا    190مواد  شرکت تعاونی   •

 ، 1370جمهوری اسالمی ایران مصوب  
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هر شرکت   ، این فصل )مبحث شرکت ها( دارای دو بخش می باشد که در بخش اول  :توضيح

ی بررسی خواهیم بیقتط  ، شرکت ها را به طورو در بخش دوم  به تفکیک توضیح داده می شود

 البته در ابتدا کلیاتی راجع به تمام شرکتهای تجاری بیان خواهد شد.نمود.  
 

 کلیات:

 تعریف شرکت: 

به همين دليل حقوق دانان تعاريف  در قانون تجارت ايران تعريفي از شركت هاي تجاري وجود ندارد.

  ده اند.متفاوتي از آن ارائه دا

شركت را عبارت از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي  ،آن 571در ماده قانون گذار  ،در قانون مدني

  )تعريف شركت مدني(واحد به نحو اشاعه مي داند. 

دكتر اسكيني، شركت را قراردادي مي دانند كه به موجب آن دو يا چند نفر توافق مي نمايند سرمايه 

ص، اختصاص داده و در منافع و رده هاي آن هاست براي انجام مقصود خاجمع آوخود را كه حاصل 

 )تعريف شركت تجاري(. 1آن سرمايه سهيم باشندگيري كار احتمالي از به يزيان ها

  مقایسه شرکت های تجاری با شرکت های مدنی:  

كه براي هدف از تشكيل شركت هاي تجاري، بردن سود و تقسيم آن ميان خود است لذا تشكيالتي . 1

 وجود مي آيند شركت تجاري نيستند.  هدف هاي اخالقي و اجتماعي به

دهنده خود داراي شخصيت حقوقي مستقل است به  مستقل از اجزاي تشكيل شرکت های تجاری. 2

شركا با آورده خود قطع مي شود و آورده متعلق به يك  بعد از تشكيل شركت رابطهگونه اي كه 

نمي  تشكيلل قوقي مستق، شخصيت حشرکت مدنیمي گردد. اما در  شخصيت حقوقي به نام شركت

، اموال شركت شرکت های تجاریبه عبارت ديگر در   مي شود.نو رابطه شركا با آورده خود قطع  شود

شرکت های متعلق به خود شركت است و حق شركا نسبت به اموال شريك يك حق ديني است اما در 

 ت يك حق عيني است.حق شركا نسبت به اموال شرك مدنی

شرکت های مقررات آمره مي باشد در حاليكه در  شرکت های تجاریكم بر . غالب مقررات حا3

 مقررات اصوال تكميلي است  مدنی

با اصوالً  ،شرکت های تجاریاما تصميمات در  به اتفاق آراست شرکت های مدنیتصميمات در . 4

 ، اكثريت عددي و اكثريت مطلق باشد. اكثريت آراست كه ممكن است به صورت اكثريت نسبي

ورشكستگي معنايي  شرکت های مدنیاست و در مورد  شرکت های تجاریورشكستگي ويژه . 5

 ندارد. در مورد اين شركت ها مقررات اعسار اعمال مي گردد. 

 
  17ص  ،82انتشارات سمت، چاپ ششم، پاييز  ،1ج  اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركت هاي تجاري،. 1
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مي توانند به اموال شخصي شركا بدون طلبكاران  ،از پرداخت ديون شرکت مدنی. در صورت ناتواني 6

اگر سرمايه اي باشند )سهامي عام، خاص، با  ،ای تجاریت هشرکاما در مراجعه كنند عايت ترتيبات ر

طلبكاران به هيچ وجه حق مراجعه به دارايي شخصي شركا را ندارند و اگر شركت  مسئوليت محدود(

كنند باشد )تضامني و نسبي( طلبكاران فقط زماني مي توانند به دارايي شخصي شركا مراجعه شخصي 

 ه باشد. خت ديون نباشد و ثانياً شركت منحل شدكه اوالً خود شركت قادر به پردا

در حال حاضر وجه تشابه شركت تجاري و مدني در تعدد شركاست كه البته در اليحه جديد  نکته:

 قانون تجارت شركت هاي تك شريكي هم پيش بيني شده است. 

 عناصر تشکیل دهنده شرکت:  

 شرکا:   تعدد  -عنصر نخست 

ي شود كه حداقل دو نفـر در ايجـاد تجارت شركت در صورتي ايجاد مچه در حقوق مدني چه در حقوق 

نفر به وجود نمي آيـد امـا در حقـوق  2آن سهيم باشند. در حقوق مدني شركت جز با همكاري حداقل 

 تجارت اين حداقل در شركت هاي مختلف، متفاوت است.

 ر سهاميمختلط غيو ، با مسئوليت محدود، نسبي حداقل دو شريك: شركت هاي تضامني •

 حداقل سه شريك: شركت هاي سهامي خاص، مختلط سهامي •

 حداقل پنج شريك: شركت سهامي عام •

 حداقل هفت شريك: شركت تعاوني •

        شركت ها هـيچ كـدام داراي حـداكثري بـراي تعـداد شـركا نيسـتند امـا همگـي داراي حـداقل  نکته:

 مي باشند.

ه يف نشده است، هرچنـد شـركت هـاي دولتـي ـب حقوق تجارت ايران شركت تك شريكي تعر در نکته:

دارد اما اين بدان معنا نيست كه قوانين و ضوابط آن پـيش بينـي عنوان شركت هاي تك شريكي وجود 

 شده باشد.

 شرکای شرکت:    -عنصر دوم 

       كـه همگـي شـركا  مي توانند شخص حقيقي باشـند و هـم شـخص حقـوقي. بـدين معنـاهم اين شركا 

 باشند يا حقوقي يا مخلوطي از هر دو. يمي توانند حقيق

 به نمونه تست زير دقت كنيد: 

 ( 92است؟ )وکالت  صحیح  گزینه کدام

 باشند.  حقيقي شخص بايد  تضامني شركت شركاي  ( همه1

 باشند.  تجارتي شركت  است  ممكن تضامني شركت شركاي  ( همه2

 باشد.  حقيقي شخص بايد امنيتض  شركت شريك  يك  الاقل (3

 باشد.  تاجر  بايد  تضامني شركت  شريك يك  ( الاقل 4

 صحیح است.  2گزینه ☑
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 شرکت ها )تاجر حقوقی(

 ق.ت.   222تا   94الیحه + مواد   300تا    1مواد  
 

شرکت  

سهامی عام و  

 خاص

شرکت با  

مسئولیت 

 محدود

شرکت  

 تضامنی 

شرکت های   شرکت نسبی 

 مختلط 

 شرکت تعاونی 

  2و    1مـــــاده  

 اليحه

ــاده     94مــــ

 ق.ت.

  116مــــــاده  

 ق.ت.

  183مــــــاده  

 ق.ت.

مختلط غير سهامي:  

 ق.ت.(  141ه  )ماد

 ق.ت.  193ماده  

ــر   ــئوليت ه مس

 ⇩شريك:  

محدود به مبلغ    

 اسمي سهام

مسئوليت هر  

   ⇩شريك:  

ــزان   ــا ميـ تـ

ــرمايه   ســـــ

ــور  )من ظـــــ

ــرمايه   ســـــ

شخصــي يــا  

ــغ   ــان مبل هم

 آورده است(

مســئوليت هــر  

 ⇩شريك:  

ــروض   ــام ق تم

 شركت

مســئوليت هــر  

 ⇩شريك:  

بــــه نســــبت  

 سرمايه

مسئوليت شريك    ⋆

 ⇩ضامن:  

 كليه قروض  

شريك    مسئوليت  ⋆

  با مسئوليت محدود:
⇩ 

 سرمايه تا ميزان  

ــر   ــئوليت ه مس

 ⇩شريك:  

محدود به مبلغ  

 اسمي سهام

مختلط سهامي :  

 ق.ت.(   162)ماده  

مسئوليت شريك    ⋆

 ⇩ضامن:  

 كليه قروض  

مسئوليت شريك    ⋆

 ⇩سهامي:  

  تا ميزان سرمايه

)منظور سرمايه  

مان  شخصي يا ه

 مبلغ آورده است( 

شركت هاي تجاري محسوب شركت تعاوني كه در جدول فوق درج شده است طبق قانون تجارت جز 

ر حال حاضر شركت هاي تعاوني از د 1370ا تصويب قانون بخش تعاون مصوب مي شود. ليكن ب

مشمول مقررات قانوني تجارت خارج شده و براساس قانون بخش تعاون تشكيل و اداره مي شود و فقط 

 در خصوص انحالل و تصفيه تابع مقررات قانون تجارت هستند.

ن ت هاي سهامي هستند يعني سرمايه در اياصوال تابع قانون حاكم برمقررات شرك شركت هاي تعاوني

تقسيم شده و ميزان مسئوليت هر شريك محدود  نند شركت هاي سهامي به قطعات سهمشركت ها ما

 به مبلغ اسمي سهم اوست.
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سهام  و صرف نظر از تعدادضعضو مي باشد و هر ع  7حداقل تعداد اعضا براي تشكيل شركت تعاوني 

يك سوم و الزاما بايد تا  نفر است 7نفر و حداكثر آن  3مديران  داراي يك رأي است. حداقل تعداد

 سال است و مدير عامل 3تعداد مديران اصلي مدير علي البدل تعيين شود. طول مدت مديريت مديران 

 د.ساله دار 3سال انتخاب مي شود. بازرس هم مأموريت  3براي  نيز

نجام مي شود. اولين مديران در مجمع تصويب اساسنامه در مجمع عمومي عادي ادر اين شركت، 

مومي مؤسس و مديران بعدي در مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند، ليكن عزل مديران در هر ع 

 حالت با مجمع عمومي فوق العاده است.

تا ميزان  1311ق.ت. مصوب  162مسئوليت شريك سهامي در شركت مختلط سهامي طبق ماده  نکته:

 1347اليحـه مصـوب  1 مسئوليت شـريك در شـركت سـهامي طبـق مـادهسرمايه است. در حالي كه 

 1بـه موجـب مـاده  1311ق.ت. مصـوب  162محدود به مبلغ اسمي سهام است. نتيجه اين كـه، مـاده 

اليحه، نسخ گرديده و مسئوليت شريك سهامي در شركت مختلط سهامي محدود به مبلغ اسمي سـهام 

 ت. اس

ه مبلـغ اسـمي سـهام او )اگـر ان مسئوليت هر شـريك محـدود ـب در شركت هاي سرمايه اي ميز نکته:

شركت سهامي باشد( و يا محدود به مبلغ آورده اوسـت )اگـر شـركت بـا مسـئوليت محـدود باشـد( در 

حاليكه در شركت هاي اشخاص مسئوليت شركا به شكل نامحـدود اسـت. اگـر شـركت تضـامني باشـد 

ز مسـئوليت نامحـدود و نسـبي اسـت )منظـور انامحدود و مطلق اسـت و اگـر نسـبي باشـد مسئوليت 

مسئوليت مطلق اين است كه هر شريك صرف نظر از ميزان آورده اش نسـبت بـه كـل بـدهي شـركت 

و منظور از مسئوليت نسبي اين است كه هر شريك مسئوليتش به نسبت آورده  داشتمسئوليت خواهد 

 .اش است به كل سرمايه

 ست. ه نسبت سرمايه ادر شركت نسبي، ب  مسئوليت شريكنکته:  
                                          سرمايه شخص             

= مسئوليت شركا در شركت نسبي                                   ×100  

                                           كل سرمايه                     

                                                                                                                3000000        

: مثال                                    × 100=    25% يك شريك در شركت نسبي         مسئوليت     

                                                                                                       12000000 

  ،در شـركت نسـبياسـت امـا  مطلااق و نامحاادود، شركت تضـامنيمسئوليت شريك در نکته مهم : 

 است.نامحدود و نسبی  

 نقل و انتقال سهام يا سهم الشركه در شركت هاي مختلف:چگونگي خصوص در نکته:  

ط به موافقت و تراضي الشركه منو  ي و تضامني هر گونه نقل و انتقال سهمت هاي نسبدر شرك -1  

 چه انتقال بين شركا باشد يا خارج از آن. تمام شركاست،
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سرمايه  در شركت با مسئوليت محدود براي نقل و انتقال سهم الشركه موافقت شركايي كه الاقل  -2

 الزم است.دارا باشند به همراه تنظيم سند رسمي در اختيار داشته و اكثريت عددي را نيز 

اگر شركاي شركت با مسئوليت محدود بخواهند سهم الشركه را بين خودشان انتقال دهند حد  نکته:

 نظيم سند رسمي را مي خواهدنصاب ذكر شده الزم نيست اما در هر صورت ت

نياز به موافقت هيچ مرجعي ندارد نقل و انتقال سهام مطلقا آزاد مي باشد و عام در شركت سهامي  -3

 اگر اساسنامه آن را محدود كرده باشد.حتي 

در شركت سهامي خاص نقل و انتقال سهام اصوال آزاد است بنابراين ممكن است در اساسنامه اين  -4

 موضوع منوط به موافقت مجامع عمومي يا مديران شود.

ان ت كفاف پرداخت ديون آن را ننمايد امكدر شركت هاي سرمايه اي در صورتيكه دارايي شرك نکته:

 ركا و سهامداران وجود نخواهد داشت.رجوع طلبكار شركت به اموال شخصي ش

خود را نپرداخته باشد و يا سهم الشركه تمام مبلغ اسمي سهام  شريكياگر  اين شركتهااستثنائا در 

 شريك ده مبلغ اسمي، به شركت ورشكسته گردد طلبكار شركت مي تواند به ميزان مبلغ پرداخت نش

 رجوع كند.

در شركت هاي سرمايه اي اصوال فوت يا حجر هر يك از شركا باعث انحالل شركت نمي شود  ه:نکت

مگر فوت در شركت با مسئوليت محدود اگر در اساسنامه پيش بيني شده باشد در حاليكه در شركتهاي 

 ر اساسنامه پيش بيني نشده باشد.اشخاص فوت يا حجر ممكن است باعث انحالل گردد حتي اگر د

 

 

  شتر بدانید:یب

 

ميليون تومان،  30با آورده  " الف"ميليون تومان توسط سه شخص  60با سرمايه اوليه  Aمثال: شرکت 

ميليون تومان تشکيل می شود. حال   10با اورده  " ج شخص "ميليون تومان و  20با آورده  " ب شخص "
می زير را بررسی  موارد  ين اساس رات. ب ن بدهی به بار آورده اس ميليون توما 120اين شرکت: مبلغ 

 کنيم:

نمی کند زان دارايی آن شرکت است و تفاوتی  ليت شرکت در قبال بدهی ها محدود به مي ؤوميزان مس -1
 که شرکت سرمايه ای باشد يا شخصی. 

های شرکت فقط همان  اگر شرکت سرمايه ای باشد ميزان مسئوليت هر کدام از شرکا در قبال بدهی -2
 ميليون تومان  10ميليون تومان و ج  20ميليون تومان ب  30ن است يعنی الف ه شاآورد        مبلغ 

اگر شرکت سرمايه ای باشد و طلکبار ابتدائا به شرکت مراجعه کند ولی نتواند به تمام طلب خود برسد   -3
 خواهد داشت. ج را ن  -ب  -الف  یدر اينجا ديگر حق مراجعه به دارايی شخص
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به شرکت نتواند به طلب خود برسد و شرکت  و طلبکار پس از مراجعه  اگر شرکت تضامنی باشد -4
ميليون تومان مراجعه کند. ليکن اگر يکی از   120منحل گردد می تواند به هر کدام از شرکا برای کل 

بت سم الشرکه شان مراجعه  کار بپردازد می تواند به شرکا ديگر هر کدام به نسب شرکا کل بدهی را به طل
ينجا مانند محاسبه مسئوليت شرکای شرکت نسبی در  ميزان مسئوليت شرکا بين خودشان در ا کند )محاسبه

 ره بعد اشاره شده است( ماقبال طلبکاران است که در ش

اگر شرکت نسبی باشد ميزان مسئوليت هر شريک برای پرداخت بدهی نسبتی است ميان آورده به کل   -5
 . يه که بر روی مبلغ بدهی پياده می شودسرما

يهدب نازيم
 × هدروآ غلبم = تكرش يهدب لابق رد كيرش ره تيلوئسم نازيم

هيامرس نازيم
 

120/000/000      فلا( 60/000/00030/000/000
       ×  ب(20/000/000     = 40/000/000
60/000/000         ج( 20/000/00010/000/000

 

اعم از سرمايه ای و اشخاص ميزان مسئوليت شرکا بين خودشان به نسبت آورده   نکته: در کل شرکت ها
لبکاران است که می  شان است )مگر آنکه در اساسنامه ترتيب ديگری مقرر شده باشد( و فقط در قبال ط

 محدود و يا مطلق و يا نسبی است. گوييم محدود يا نا

اگر شرکت مختلط باشد و طلبکار شرکت با مراجعه به شرکت نتواند به طلب خود برسد فقط می تواند   -6
. در اين به شريک ضامن مراجعه کند و حق مراجعه به شرکا سهامی يا با مسئوليت محدود را ندارد

ليت  ديگر حق رجوع به شرکای سهامی يا مسئومن هم پس از پرداخت بدهی به طلبکار، حالت شريک ضا
 محدود را نخواهد داشت. 
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اشااخاص و   شركت ها را به دو دسته عمـده بر اساس مسئوليت شركا در شركت هاي مختلف، نتیجه:

 تقسيم مي نماييم:   سرمایه

 ت. در شركت هاي اشخاص؛ شخصيت شركا مهم تر از سرمايه اس .1

 كت مهم تر از شخصيت شركاست. سرمايه شر در شركت هاي سرمايه؛ 

 در شركت هاي اشخاص؛ مسئوليت شركا نامحدود است.  .2

 سرمايه؛ مسئوليت شركا محدود است.  در شركت هاي

موجـب انحـالل شـركت ممكـن اسـت فوت يا حجر هر كدام از شركا در شركت هاي اشخاص؛  .3

 . شود

فـوت  الل شـركت نيسـت، مگـرك از شركا موجـب انـح فوت يا حجر هيچ يدر شركت هاي سرمايه؛    

شريك در شركت با مسئوليت محدود، آن هـم در صـورتي كـه ايـن موضـوع در اساسـنامه از موجبـات 

   انحالل ذكر شده باشد.

  انتقال سهم الشركه به غير آزاد نبوده و منوط به رضايت تمام شركاست. در شركت هاي اشخاص؛. 4   

  در شركت با مسئوليت محدود كـه رضـايت ام آزاد است جز اساسا انتقال سهدر شركت هاي سرمايه؛    

 اكثريت شركا الزم است. 
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رت تطبیقی:اداره شرکت ها به صو  

 نحوه اداره: توسط مديران                                

 اولين مديران: م.ع.م                   شركت سهامي عام ⟡
 انتخاب                                  

 مديران بعدي: م.ع.ع                                            

 نفر )حداقل( 5تعداد مديران:                                 

 سال 2مدت مديريت: حداكثر                                 

 توسط مديراننحوه اداره:                                   

 اتفاق آرا اولين مديران:                   شركت سهامي خاص ⟡

 انتخاب:                                   

 مديران بعدي: م.ع.ع                                               

 تعدادمديران: حداقل سه نفر                                   

 سال 2مدت مديريت: حداكثر                                    
 

 نحوه اداره: مدير                                            

 ق.ت 106قاعده: م                                                        

 دفعه اول: اكثريت حداقل نصف سرمايه   انتخاب    شركت با مسئوليت محدود ⟡

 دفعه دوم: اكثريت عددي                                                    

 تعداد مديران: حداقل يك نفر                                          

 مدت مديريت: نامحدود                                          
 

 نحوه اداره: توسط مدير                                  

 نحوه انتخاب: اتفاق آرا   هاي اشخاص شركت ⟡

 مدت مديريت: نامحدود                                   

 تعداد مديران: حداقل يك نفر                                

 تحديد اختيارات مديران:

 با مسئوليت محدود: در شركت هاي اشخاص و
 ركا معتبر است.در اساسنامه: هم در برابر ثالث و هم در بين خود ش ➢

 در خارج از اساسنامه: فقط در برابر مدير و شركا اعتبار دارد و در برابر ثالث معتبر نيست. ➢

 در شركت هاي سهامي:
 در اساسنامه: در برابر ثالث بي اعتبار است اما در رابطه بين مديران و شركا اعتبار دارد. ➢
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ا در رابطه بـين مـديران و شـركا اعتبـار خارج از اساسنامه: در برابر ثالث بي اعتبار است امدر  ➢

 دارد.

 بازرسي در شركت ها )ركن نظارتي(  -سوم  

 شرکت های اشخاص:   -الف

در اين نوع شركت ها، قانون و مقررات خاصي ندارد، بنابراين نظارت در اين شركت ها بـه اختيـار تمـام 

 شركا است.

 ق.ت(: 109)ماده  کت با مسئولیت محدودشر  -ب

نفر، وجود بازرس الزامـي  13نفر يعني حداقل  12جود بازرس اختياري است، اما بيش از شريك و 12تا 

ق.ت هيئـت  125و  109است. بازرسي در شركت ب.م.م به صورت هيئت نظارت است. مستفاد از مواد 

انتخـاب  106مع عمومي و بر اسـاس قاعـده مـاده نظار حداقل بايد سه نفر باشند. اين هيئت توسط مج

 . اولين هيئت نظار براي مدت يكسال و بعدي ها بدون محدوديت انتخاب مي شوند.  مي شوند

 وظايف هيئت نظار:

از جهت اعمال اداري هيچ مسئوليتي ندارند و فقط طبق قوانين مسـئول اعمـال و تقصـيرات  -

 ق.ت( 167خود هستند. )ماده 

 ق.ت( 168عمومي )ماده گزارش به مجمع  -

 ق.ت( 169مع عمومي )ماده دعوت از شركا براي انعقاد مج -

 تشكيل مجمع عمومي شركا حداقل سالي يك مرتبه -

 اليحه( 144)م  شرکت های سهامی  -ج

وجود بازرس در اين شركت ها الزامي است. مطابق قانون، شركت مكلف است حداقل يك بازرس اصـلي 

 اليحه( 146ن كند )م و يك بازرس علي البدل تعيي

از خدمات تخصصي حسابداران رسمي در شركت ها، بازرس در شـركت  طبق قانون نحوه استفاده نکته:

    1ي سهامي عام بايد از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي باشد.ها

 
، مصوب رسمی حسابدار عنوان به حصال ذی حسابداران ای حرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون 4 تبصره اجرایی نامه آیین .1

 هیأت وزیران  1387/ 1/ 10یران و اصالحیه هیات وز 1379/ 6/ 13

منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي  به: 1ماده 

شود از نامه معين مي به ترتيبي كه در اين آييننفع، اشخاص حقيقي و حقوقي سرمايه و ديگر اشخاص ذي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان 

 .اي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده خواهند نمودخدمات تخصصي و حرفه 

سسات حسابرسي كه عضو جامعه و بـازرس قانونـي« يا »حسابرس« خود را از ميان مو اشخـاص حقوقـي ذيـل مكلفنـد حسـب مـورد »حسابرس 2ماده 

 :باشند، انتخاب نمايند حسابداران رسمي ايران مي 

 الف( شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، 

 ابسته به آنها، و شركتهاي تابعه و و  شركتهاي سهامي عامب( 

( قانون محاسبات 132( قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده )7اده )ج( شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب م

 عمومي 

 ـ در ايران ثبت شده اند،1376هـ( شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي ـ مصوب 
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 3تجارت 

 اسناد تجاري

 برات، سفته، چك 

 

 

 ق.ت.   306تا   223برات مواد  •

 ق.ت.   309تا    307سفته مواد  •

 ق.ت. و قانون صدور چک   317تا  310چک مواد   •
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نسبت به دي هستند كه به دليل ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي اسناد عا مفهوم اسناد تجاری:

اسناد عادي از مزاياي بيشتري برخوردار هستند تا به دارنده آن اطمينان بيشتري در وصول طلب ساير 

 بدهد. 

 ویژگی های اسناد تجاری: 

 مسئوليت تضامني هستند. دارايدر برابر دارنده نندگان امضاك -

 ناد تجاري به صورت اختصاري است. رسيدگي به دعاوي اس -

بدون سپردن خسارت احتمالي در دعاوي مربوط به اين اسناد، خواسته  تامينصدور قرار  -

 خواهد بود.

وجود سند تجاري در نزد هر شخص مبين طلبكار بودن وي و بدهكار بودن صادر كننده آن  -

 است.

      طرفین اسناد تجاری:  

 خ صدور )تاريخ تحرير(تاري                                (، محيلات كشصادر كننده )بر          

 تاريخ برات    ⤆              (مُحتال دارنده )محال له     برات

 تاريخ سررسيد )تاريخ تاديه(                                               برات گير )محال عليه(          

 تاريخ صدور )تاريخ تحرير(                      ه )متعهد(                        صادركنند           

 تاريخ سفته    ⤆             سفته                                   

 تاريخ سررسيد )تاريخ تاديه(                        دارنده )متعهد له(                                      

 )متعهد اصلي( صادر كننده          

  (تاريخ صدور و سررسيد) است داراي يك تاريخ ⤆                       تعهد له(چك    دارنده )م

 بانك )محال عليه(          

 

 کلیات
 -و اقتصادي ايران عبارتند از: برات يطبق قوانين فعلي در حال حاضر اسناد تجاري در سيستم حقوق

 چك -طلب(سفته )فته 

 تفاوت های ساختاری اسناد تجاری:

 : در برات سه شخص دخالت دارند:تالف( برا

 محيل( -برات دهنده -صادر كننده برات )برات كش -1

 كسي كه برات در وجه او صادر مي شود( -محال له -المحت -دارنده برات )ذي نفع سند -2

 مي شود(كسي كه برات برعهده او صادر  -برات گير )محال عليه -3

 : در سفته دو شخص وجود دارد:ب( سفته

 در كننده )متعهد سفته(صا -1
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 دارنده )ذي نفع سفته( -2

 تاريخ وجود دارد: تاريخ صدور )تحرير( تاريخ پرداخت )سررسيد(  2در برات و سفته  نکته:

اري: )معامالت اعتب بنابراين برات و سفته هم وسيله پرداخت هستند و هم وسيله تحصيل اعتبار

 معامالت مؤجل و مدت دار(

 جاري سه شخص دخالت دارند:: در اين سند تج( چك

 صادر كننده چك )صاحب حساب جاري در بانك( -1

 بانك محال عليه -2

 دارنده چك )ذي نفع سند( -3

طبق قانون تجارت اين تاريخ  .چك فقط داراي يك تاريخ است كه آن هم تاريخ صدور مي باشد نکته:

وسيله پرداخت مي باشد و نمي چك فقط  ريخ پرداخت يكي باشد. بنابراين از نظر قانون تجارتبايد با تا

به  1382قانون صدور چك در سال طبق اصالحات از آن براي تحصيل اعتبار استفاده كرد )البته  توان

است. است هر چند كه هنوز شكل ظاهري چك تغيير نكرده شده شكل تلويحي چك وعده دار پذيرفته 

 كان داراي يك تاريخ است(ا)كم

 د محل در زمان صدور چك الزامي است.طبق قانون تجارت: وجو

 (: صادر كننده بايد در تاريخ مندرج در چك وجه نقد داشته باشد.82طبق قانون صدور چك )

تاريخ تحرير و همچنين مبلغ مندرج در اسناد تجاري بايد با حروف نوشته شود اگر در خصوص  نکته:

ليكن مبالغ با يكديگر فرق داشته  روف باشدبار انجام شده باشد و هر دو با ح 2اين كار در سند مبلغ 

مبلغ نوشته  ،مبلغ كمتر مالک است و اگر يك بار با حروف و يك بار با عدد نوشته شده باشد ،باشد

 شده با حروف معتبر خواهد بود.

ف وجود داشته باشد، از موجبات صدور : اگر در چك، بين درج مبلغ با حروف و با عدد اختالنکته

 قانون چك( 4و3گواهي عدم پرداخت است. )مواد 

محسوب مي شود و مسئول پرداخت وجه مي  محال عليه ،در برات، برات گير فقط بعد از قبول نکته:

 گردد.

  سناد تجاری:اصول ا

قراردادهاي مدني اصولي حاكم است كه براي اسناد تجاري وضعيت اسناد و در اسناد تجاري برخالف 

 اين اصول عبارتند از: .يدامتفاوتي را ايجاد مي نم

تجاري مستقل از ساير امضاها در الف( اصل استقالل امضاءها: براساس اين اصل هر امضايي در اسناد 

در حاليكه در حقوق مدني  ،بطالن يك امضا به امضاهاي ديگر سرايت نمي كند نظر گرفته مي شود و

اگر در چند معامله به هم پيوسته بطالن يكي از معامالت يا امضاها ثابت شود ساير معامالت و امضاها 

 نيز باطل و بالاثر مي گردد.
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يج اصل نتا صل يكي ازاد بودن ايرادات )اصل عدم توجه به ايرادات(: اين اب( اصل غيرقابل استن

استقالل امضاهاست كه براساس آن اگر دارنده سند به هر يك از مسئولين مراجعه كند شخص مسئول 

بايد وجه سند را به وي پرداخت كند و نمي تواند با بهانه گرفتن و ايراد وارد كردن از پرداخت وجه 

 .امتناع كند

د كه در صورت تحقق آنها مي توان برخالف اصل به باش اصل فوق داراي يك تعداد استثنا نيز مي نکته:

 اين موارد عبارتند از: .استناد كرد و وجه سند را نپرداخت ايرادات

مستقيم ايرادات قابل طرح هستند ليكن نمي توان در مقابل ايادي غيرمستقيم به  يددر مقابل  -1

 د كرد.ايرادات استنا

ر وجه شخص ب صادر مي كند كه متعاقبا بابت معامله سفته اي د ،سوال: شركت الف بابت ثمن معامله

 ايراد صادر كننده در برابر .... ،اي در وجه شخص ج ظهرنويسي مي شود. در صورت فسخ معامله اول

A- .ب و ج قابل استناد است 

B- .ب و ج قابل استناد نيست 

 C-  در برابر ج غيرقابل استناد مي شود. قابل استناد وب 

D- ناد است و در برابر ب غيرقابل استناد مي باشد.ج قابل است 

چنانچه سند تجاري از حيث شكلي داراي ايراد باشد تمام مسئولين مي توانند در برابر دارنده به اين  -2

 ايراد استناد كنند.

ند شخص ظهرنويسي شود هيچكدام از بطور مثال اگر سفته اي بدون امضا صادر كننده توسط چ

دليل فقدان امضا صادر  بهد زيرا اين سفته نر دارنده سفته مسئول پرداخت نمي باشظهرنويسان در براب

 كننده هيچ اعتباري ندارد.

به ايرادات شكلي استناد كند، ساير مسئولين نيز مي توانند به اين ايراد استناد  كش: اگر برات نکته

 كنند.

فقط خود آن شخص مي تواند با  در كننده سند در هنگام امضا آن داراي اهليت نباشد اگر صا -3

 استناد به اين ايراد از پرداخت وجه سند خودداري كند.

 ايراد عدم اهليت در برابر دارنده با حسن نيت نيز قابل طرح است. نکته:

سي شود ظهرنويسان اگر شخص محجوري يك سند تجاري صادر كند و سپس آن سند ظهرنوي نکته:

 مكلفند وجه آن را بپردازند.

صل عدم توجه به ايرادت فقط از دارنده با حسن نيت حمايت مي كند بنابراين اگر دارنده سند ا -4

سوءنيت داشته باشد واز مشكالت شكلي و ماهوي سند تجاري مطلع باشد تمام مسئولين سند مي 

 يند.توانند اين ايرادات را در برابر او مطرح نما

رت گرفته باشد همان شخصي كه امضايش جعل شده مضاي متعهد جعل شده و يا به اجبار صوااگر  -5

 و يا با اجبار و اكراه امضاء كرده مي تواند اين ايراد را مطرح كند.
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   :توضيح بيشتر در خصوص برات 

 شرایط شکلی برات: 

 : اين شرط فاقد ضمانت اجراست. قيد كلمه برات بر روي برگه برات -1

 تمام حروف.   سال باشامل، روز، ماه، اريخ تحرير )تاريخ صدور(: ت -2

 فايده تاريخ تحرير: 

 تعيين وعده برات 

 مرور زمان 

 تعيين صالحيت و اهليت برات كش 
 

 عدم شمول مقررات برات راجع به آن  ضمانت اجرا: 

 ق.ت. 226ماده نام برات گير. ضمانت اجرا:  -3

 ق.ت. 226ا تمام حروف باشد. ضمانت اجرا: ماده تعيين مبلغ برات: بايد ب -4

 :  توجه

 يكي با حروف                         

 معتبر است. مبلغ با حروف    ←                      اگر دو مبلغ باشد

 يكي با عدد                         

 يكي كمتر                          

 مبلغ كمتر مناط اعتبار است.  ←         اگر دو مبلغ باشد            

 يكي بيشتر                          
 

 تاريخ تاديه وجه برات )تاريخ سررسيد(:  -5

دارنده اين نوع برات بايد ظرف يك سال از تاريخ برات وجه آن را از برات گير  برات به رویت: ⟡ 

 مطالبه نمايد. در اين نوع از برات قبولي نداريم. 
 يتيك ماه از تاريخ رومانند، برات به وعده از رویت: ⟡ 

آن را به رويت براتگير برساند واال هيچ گاه دارنده بايد ظرف يك سال از تاريخ برات،در اين نوع برات، 

 وعده برات فرا نمي رسد. 

م حروف تاريخ قبولي با تما ق.ت. در صورتي كه برات به وعده از رويت باشد 228مطابق ماده  نکته:  

 تاريخ برات، تاريخ رويت است.  مي شود. و اگر تاريخ قبولي قيد نشود، نوشته

 1/7/93سال. مانند: مانند درج تاريخ دقيق روز، ماه،  برات به وعده معین: ⟡ 
 

باشد، دو ماه  1/7/93مانند دو ماه پس از تاريخ صدور. اگر تاريخ صدور  به وعده از تاریخ صدور: ⟡

 تاريخ تاديه. بعد مي شود 
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 مكان تاديه وجه برات: -6

 محل اقامت براتگير است يا ممكن است محل ديگري باشد.  اين مكان،

 ق.ت.  226 اده: مضمانت اجرا

 ق.ت. 226نام دارنده برات. ضمانت اجرا: ماده  -7

 اشد. برات در وجه حامل نتظيم نمي شود. اما ظهر نويسي در برات مي تواند در وجه حامل ب نکته:

 ق.ت. 226از يك نسخه. ضمانت اجرا: ماده  تصريح به تعدد نسخ در صورت صدور برات بيش -8

ق.ت. نيامده است. بلكه در صدر ماده ذكر  223امضا يا مهر. اين شرط در بندهاي هشت گانه م  -9

 شده. 

دون امضا قابل امضا يا مهر هر سند تجاري حاكي از اراده انشايي صادر كننده آن است و مفاد سند ب

 انتساب به وي نمي باشد. 

رات به رويت و به وعده از رويت، دارنده بايد ظرف يكسال از تاريخ صدور برات براي مطالبه در ب نکته:

. در صورت انقضاي يك سال و عدم مراجعه وي به براتگير طبق ماده وجه برات به برات گير مراجعه كند

ن دعوا دعوا عليه ايشان مسموع نبوده و همچني يي در برات،ق.ت. در صورت وجود ظهر نويس ها 290

عليه برات كشي كه ثابت كند سر وعده وجه برات را به براتگير رسانيده نيز مسموع نمي باشد. بدين 

 معنا كه مسئوليت ظهرنويسان و برات كش در برابر دارنده از بين خواهد رفت.  

 گردش برات در قال  نمودار: 
 

 )برات گير(  ز                 (قبولي ثالث)  ی                    (قبولي ثالث)  ط  )براتكش(             الف       

 

       )آخرين دارنده(  و                        ه                         د                            ج                    ب                

 سيظهر نويسي       ظهر نوي         ظهر نويسي             ظهر نويسي                

          

 متقاضي ضامن                                                                              

 )ضامن(                                       

 توضیح:  

 عني ب قرار مي گيرد. برات پس از امضا توسط الف )برات كش( در اختيار دارنده ي ⟡ 
 يسي پشت ورقه برات آن را به ج منتقل مي نمايد. ب )دارنده برات( با ظهرنو  ⟡ 
 برات را به ديگري انتقال بدهد.  هر دارنده براتي مي تواند با ظهرنويسي، ⟡ 
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 بیازماییم 

 کدام برات صدور گامهن به علیه محال از برات کننده صادر نبودن طلبکار اثر مورد در -1

 ( 92است؟   )وکالت  صحیح گزینه

 گردد. مي سلب سند از برات عنوان دارنده، آگاهي صورت در فقط - 1

 گردد. نمي سند از برات عنوان سلب موجب -2

 گردد. مي سند از برات عنوان سلب موجب - 3

 آيد. وجود به بعداً طلب اينكه مگر گردد مي سند از برات عنوان سلب موجب - 4

 (91تاجری براتی در وجه حامل صادر نموده است:  )آزاد    -2

 ( اين برات سندي تجاري محسوب مي شود ولي از همه مزاياي اسناد تجاري برخوردار نيست. 1

 ( اين برات سند تجاري محسوب نمي شود.2

 وب مي شود. ( برات صادر شده سندي تجاري محس3

 ندارد. ( تأثيري در اعتبار تجارتي اين اسناد4

 (84براتگیر، در صورت نکول برات: )سراسری   -3

 كند.( با براتكش و ظهرنويسها مسئوليت تضامني پيدا مي1

 گردد.( به تنهايي متعهد به پرداخت وجه برات مي2

 كند.( فقط در برابر براتكش مسئوليت پيدا مي3

 سئوليت و تعهدي پيدا نمي كند.( هيچ گونه م4

قانون تجارت که مقاارر ماای دارد: »هرگاااه باارات باای وعااده قبااول   242منظور از ماده  -4

 (85شد، باید فوراً پرداخته شود این است که .........  )آزاد 

 شود.( اگر سررسيد تعيين نشده باشد، موعد پرداخت حال محسوب مي1

 ايد فوراً پرداخت شود.شود وب( سررسيد به رؤيت تلقي مي2

 ررسيد تعيين شده براتگير قبول كند، بايد فوراً پرداخت شود.( اگر بدون در نظر گرفتن س3

 ( اگر دارنده برات تقاضا كند، دارنده بايد فوراً پرداخت كند.4

 (85در انتقال سند تجاری کدام گزینه صحیح است؟ )سراسری   -5

 شود.صدور سند تجاري منتقل مي( كليه تضمينات مربوط به تعهد پايه 1

 شود.وط به تعهد پايه و تعهد براتي منتقل مي( كليه تضمينات مرب2

 شود.( صرفاً تضمينات مربوط به تعهد براتي منتقل مي3

 شود.( هيچ يك از تضمينات مربوط به تعهد پايه و تعهد براتي منتقل نمي4
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 4تجارت 

 ورشكستگي  

 

 ق.ت.  575  تا 412مواد 

 و 

   امور ورشکستگی  قانون اداره تصفیه

 امور ورشکستگی  قانون اداره تصفیه امه ن آیین

 

 

 

 

 
 



 .............................................................................................................................. لفاض آزاد  عالي آموزش موسسه

220 

 ورشکستگی :  تعریف 

ق تجارت به بيان علت آن  412ارت تعريف ورشكستگي ارائه نكرده است و صرفًا در ماده قانون تج

پرداخته است. طبق اين نماده هر تاجر )اعم از حقيقي يا حقوقي( كه متوقف در پرداخت ديون شود 

 او به شرح زير صورت گيرد:  ورشكسته محسوب مي شود و بايد امر تصفيه اموال

 گي، اداره تصفيه وجود داشته باشد،زه دادگاه صادر كننده حكم ورشكستالف( در صورتي كه در حو

م را به اداره تصفيه و نسخه اي را نيز به اداره ثبت محل ارسال مي كند و كدادگاه يك نسخه از ح

 ضوع را انجام مي دهد.( مو1318سپس اداره تصفيه براساس قانون اداره تصفيه )مصوب 

اه صادر كننده حكم ورشكستگي، اداره تصفيه نباشد، دادگاه در ضمن ب( در صورتي كه در حوزه دادگ

روز، يك نفر را به عنوان مدير تصفيه انتخاب كرده كه وي طبق قانون تجارت  5حكم و يا حداكثر ظرف 

قانون ياد شده در فوق، هيچگاه با  2بنابراين (، امر تصفيه را به سرانجام مي رساند. 1311)مصوب 

ض قرار نمي گيرند. از طرف ديگر هرگاه در قانون اداره تصفيه است، نسبت به موضوعي يكديگر در تعار

از قانون تجارت استخراج  كرده و به آن را سكوت شده باشد، اداره تصفيه مي تواند، حكم مورد نظر 

 قانون اداره تصفيه(  12عمل كند. )ماده 

حكم  و دادگاه نسبت به  اومي شود نش متوقف ودي ر از پرداختحالتي است كه در آن تاجي ورشكستگ

 مي كند. صادر

 انواع ورشکستگی: 

دد و يل اتفاقات رخ داده در بازار ورشكسته مي گربه دل در اين حالت تاجر صرفاً ورشكستگي عادي: ✤

و موم شده و جز تصفيه اموال و پرداخت بدهي  در اين حالت اموال او مهر .خود در آن هيچ نقشي ندارد

 د از طريق مدير تصفيه وظيفه ي ديگري ندارد.هاي خو

 اصل بر ورشكستگي عادي است. نکته:

پاره اي موارد  دهد كه در در اين حالت شخص تاجر اقداماتي را انجام مي ورشكستگي به تقصير: ✤

 ورشكستگي به تقصير است.   به صدور حكماي موارد مخير  دادگاه ملزم و در پاره

 ق .ت عبارتند از:  541حكم طبق ماده  صدور اين ميالزاموارد   ✍

بنابراين رخ  ده باشد.آمد او فوق العاعادي نسبت به در در ايامتاجر ثابت شود مخارج شخصي  .1

اين بند  مشمولدادن اتفاقاتي مانند ازدواج فرزندان، خريد جهيزيه، مخارج درمان و .... 

 شد.  نخواهد

كه نفع رف معامالت موهوم يا معامالتي كند تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده اي را ص .2

 آن منوط به اتفاق محض است. )مانند خريد اوراق شانس(

نازلتر از مظنه روز  يخريدي باالتر يا فروش ،تاجر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود .3

مانند استقراض، صدور برات  ،ا وجهي را بدست آوردبرد ترفه به كارصكند يا وسايل دور از 

 ... زشي وسا
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 بیازماییم  

 (93کدام اشخاص ، مشمول مقررات ورشکستگی هستند ؟ )قضاوت   -1

    ( فقط شركت هاي دولتي و خصوصي1

   ( فقط شركت هاي تجارتي خصوصي 2

   ي و اتحاديه هاي تعاوني  ( شركت هاي تجارت3

 تحاديه هاي تعاوني ، اگر به كار تجارتي بپردازد ( شركت هاي تجارتي و ا4

تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده، در دوره توقف، خانه خود را وقف امور خیریااه   -2

 کرده است. طبق قانون تجارت کدام مورد در خصوص عقد وقف، صحیح است؟

 ( قابل فسخ است.4  غير نافذ است.  -3  يح است. ( صح2 ( باطل است. 1

  ..………شود صادر آن ورشکستگی حکم تجاری شرکت ارادی انحالل از پس چنانچه  -3

 ( 92)وکالت                                                                                                                         

 شود. نمي حال كستهورش مطالبات و ( ديون 2 شود. مي حال ورشكسته الباتمط ( فقط 1

 شود. مي حال ورشكسته مطالبات و ( ديون 4 شود. مي حال ورشكسته ديون ( فقط3

در صورتی که تاریخ توقف تاجر در حکم ورشکستگی قید نشده باشد تاریخ توقف تاجر  -4

 (88)وکالت     چه زمانی محسوب می شود؟

 حكم ورشكستگي تاريخ شروع به اجراي ( 2 اريخ قطعيت حكم ورشكستگي ت( 1

 تاريخ صدور حكم ورشكستگي ( 4 تاريخ طرح دعوي در محكمه ( 3

 اگر معامله تاجر در زمان قبل از توقف مسبوق به تبانی بوده باشد، این معامله:   -5

 (86)سراسری                                                                                                                

 ( غيرنافذ است و با تأييد مدير تصفيه يا هيأت طلبكاران نافذ مي شود.1

 ( در صورتي كه متضمن ضرري بيش از يك چهارم قيمت حين المعامله باشد قابل فسخ است.2

 بايد فقط عين مورد معامله را مسترد دارد.( قابل ابطال بوده و در صورت ابطال، طرف معامله 3

 بوده و هيچ اثري بر آن مترتب نمي باشد و طرف معامله بايد عين و منافع آن را مسترد دارد.( باطل 4

توانااد باارای خااود و خااانواده اش تقاضااا کنااد، توسااط  نفقه ای که تاجر ورشکسااته می -6

 (88زاد شود.  )آ.......... تعیین واز دارایی او پرداخت می

 ( دادگاه4( عضو ناظر         3دير تصفيه          ( م2( عضو ناظر با تصويب دادگاه         1

 (84)وکالت     ؟قرارداد ارفاقی در صورت انعقاد با چه اکثریتی واجد اثر حقوقی است  -7

 ( كليه طلبكاران1
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 ( نصف به عالوه يك طلبكاران2

 ه ربع مطالبات تشخيص و تصديق شده باشند.( هر تعداد از طلبكاران كه داراي س3

 عالوه يك طلبكاران به شرط داشتن سه ربع مطالبات تشخيص و تصديق شده ( نصف به4

دو کاال برای فروش به تاجر تسلیم شده است اولی فروخته شده و وجه آن نزد تاجر است   -8

سبت به و دومی فروخته نشده و نزد تاجر است در صورت ورشکستگی تاجر، آمر ن

 (89.................. )سراسری  

 اال داراي حق استرداد است.( هر دو ك1

 ( هر دو كاال داخل غرما قرار مي گيرد. 2

 ( اولي طلبكار داراي حق رجحان است و نسبت به دومي حق استرداد كاال را دارد.3

 ارد.( اولي داخل در غرما قرار مي گيرد و نسبت به دومي حق استرداد كاال را د4

 (92ورشکسته ) وکالت   تاجر گردد معلوم چنانچه  -9

 مظنه از باالتر فروشي يا تر پايين خريدي  خود ورشكستگي انداختن تأخير قصد به توقف، از ( پس 1

 گردد. مي تقصير به ورشكسته باشد كرده روز

 گردد. مي تقصير به ورشكسته شده، قائل تبعيض بستانكاران ميان توقف از ( پيش 2

 گردد. مي تقلب به شكستهور باشد، ننموده تنظيم قانون مطابق را خود ( دفاتر 3

 به ورشكسته باشد پرداخته را او طلب سايرين بر طلبكارها از يكي ترجيح  با توقف تاريخ از ( پس 4

 گردد. مي تقصير

 (91صدور برات سازشی از جمله اموری است که: )آزاد    -10

 حكوم به ورشكستگي به تقصير نمايد.( دادگاه مي تواند تاجر را م1

 تاجر را محكوم به ورشكستگي به تقصير نمايد.( دادگاه بايد 2

 ( دادگاه مي تواند تاجر را محكوم به ورشكستگي به تقلب نمايد.3

 ( دادگاه بايد تاجر را محكوم به ورشكستگي به تقلب نمايد.4

 (93کالت کدام مورد، از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست؟ )و -11

 طريق مواضعه و معامالت صوري، از بين برده باشد. ( اگر دفاتر خود را مفقود نموده و يا به1

 ( اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود، خريدي باالتر از مظنه روز كرده باشد.2

عاده بـوده ال( اگر محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر در ايام عادي، نسبت به درآمد او فوق 3

 است.

 اريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.( اگر يكي از طلبكاران را پس از ت4
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حسابدار تاجر ورشکسته به منظور کمااک بااه معیشاات تاااجر، یکاای از امااالک تاااجر   -12

و  را که به نام او بوده است به اداره تصاافیه ابااراز نکاارده و سااپس آن را بااه غیاار فروختااه 

 (89)آزاد   است. اکنون:  ثمن حاصل از آن را به تاجر ورشکسته تسلیم نموده  

 شود.( تاجر به ورشكستگي به تقلب محكوم مي1

 شود. ( حسابدار به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم مي2

 شود و معامله مزبور باطل است.( حسابدار مزبور به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم مي3

 3و1( موارد 4

 (92رشکستگی: )آزاد  مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه امور و  -13

 ( دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر نموده است.1

 ( دادگاهي است كه حكم ورشكستگي در آنجا قطعي شده است.2

 ( دادگاهي است كه اموال تاجر ورشكسته در حوزه آن فروخته مي شود.3

 ( هيچ كدام 4

 467کرده و برابر ماده  بانه و بر خالف واقع طلبی را اظهارتی که شخصی متقلدر صور -14

 (84ق.ت. التزام داده باشد ...   )سردفتری  

 (به مجازات ورشكستگي به تقصير محكوم مي شود 1

 ممكن است در دادگاه محكوم به جبران خسارت گردد(2

 فقط از وجه مورد مطالبه محروم مي شود(3

 ورشكستگي به تقلب محكوم مي شود به مجازات (4

 (91)وکالت   ذمه شخص حقیقی ورشکسته، کدام عبارت صحیح است؟  در مورد برائت  -15

 .حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون است( 1

 .ختم عمليات تصفيه امور ورشكسته موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست (2

 .جب برائت ذمه از مانده ديون استفقط حكم اعاده اعتبار حقي مو (3

  .فيه يا حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيستختم عمليات تص( 4

 است؟   صحیح گزینه کدام اختصاری،  تصفیه در ورشکسته اموال تقسیم ترتی  مورد در  -16

 (92)وکالت                                                                                                                            

 عادي. طلبكاران  -ها موثق  -( ممتازها2 ها. موثق  -عادي طلبكاران  -( ممتازها1

 ممتازها. -عادي طلبكاران  -ها ( موثق 4 عادي. طلبكاران  -ممتازها  -ها ( موثق3

 (89)وکالت    باشد؟کدام بیان صحیح می  -17

 .سسات اعتباري وام اخذ نمايدؤمتواند به حساب تاجر از بانكها و اداره تصفيه مي( 1

 .سسات اعتباري را نداردؤاداره تصفيه به هيچ وجه حق دريافت وام به حساب تاجر از بانكها و م( 2



 .............................................................................................................................. لفاض آزاد  عالي آموزش موسسه

258 

 .يدسسات اعتباري اخذ نماؤتواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانكها و ماداره تصفيه فقط مي(3

حق دريافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصفيه اداره تصفيه بعد از صدور حكم ورشكستگي فقط ( 4

 .بدهيهاي تاجر را دارد

طلبکار تاجر ورشکسته که یکاای از امااوال تاااجر را توقیااف نمااوده اساات نساابت بااه   -18

 (89)آزاد   مال توقیف شده بر سایر طلبکاران:  

 ( حق تقدم دارد.1

 دارد.( حق تقدم ن2

 ه باشد حق تقدم ندارد.( اگر بعد از توقف تاجر، مالي را توقيف كرد3

 ( اگر طلبكار، يكي از طلبكاران ممتاز باشد حق تقدم دارد.4
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2 10 3 1 
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