
قانون تجارت  

 شمسي (كميسيون قوانين عدليه) ١٣١١ ارديبهشت ماه ١٣ مصوب 

 

باب اول  

 تجار و معامالت تجارتي 

 

 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معامالت تجارتي قرار بدهد. ١ماده 

 

 - معامالت تجارتي از قرار ذيل است: ٢ماده 

 

) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. 1

 

) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد. ٢

 

) هر قسم عمليات داللي يا حق العمل كاري ( كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام ٣
بعضي امور ايجاد  ميشود از قبيل تسهيل معامالت ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. 

 

) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد. ۴

 

) تصدي بعمليات حراجي. ۵

 

) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي. ۶

 

) هر قسم عمليات صرافي و بانكي. ٧

 

) معامالت برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد. ٨

 

) عمليات بيمه بحري و غير بحري ٩

 

) كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معامالت راجعه به آنها. ١٠

 



 - معامالت ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:  ٣ماده 

) كليه معامالت بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها. ١

) كليه معامالتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد. ٢

) كليه معامالتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد. ٣

) كليه معامالت شركت هاي تجارتي. ۴

 

 - معامالت غير منقول بهيچوجه تجارتي محسوب نميشود. ۴ماده 

 

 - كليه معامالت تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست. ۵ماده 

 

باب دوم  

 دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي 

 

فصل اول - دفاتر تجارتي 

 

 - هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه بموجب نظامنامه ۶ماده 
قائم مقام اين دفاتر قرار ميدهد داشته باشد:  

) دفتر روزنامه. ١

) دفتر كل. ٢

) دفتر دارائي. ٣

) دفتر كپيه. ۴

 

 - دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معامالت راجع به اوراق ٧ماده 
تجارتي ( از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را بهر اسم و رسمي كه باشد 

و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد. 

 

 - دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معامالت را الاقل هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را ٨ماده 
تشخيص و جدا  كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خالصه ثبت كند. 

 

 - دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات ٩ماده 
سال گذشته خود را  بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد. 

 

 - دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسالت و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن بترتيب تاريخ ١٠ماده 
ثبت نمايد. 



 

تبصره - تاجر بايد كليه مراسالت و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي 
ضبط كند. 

 

 به استثناِء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد بتوسط نماينده اداره ثبت ۶ - دفاتر مذكور در ماده ١١ماده 
( كه مطابق نظامنامه  وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاِء مزبور الزم نيست ولي بايد اوراق آن 

داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد  ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.  

) قانون ثبت اسناد است. ١٣۵ حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعالوه مشمول ماده (

 

 - دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء ١٢ماده 
مكلف است  صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر 

نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. الزم 
است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود. 

 

 - كليه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - ١٣ماده 
تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين 

سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن  دفاتر را از ختم هر سالي الاقل تا ده سال نگاهدارد. 

 

 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين ۶ - دفاتر مذكور در ماده ١۴ماده 
قانون مرتب شده  باشد بين تجار - در امور تجارتي - سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر 

خواهد بود. 

 

 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأسًا و ١١ و ماده ۶ - تخلف از ماده ١۵ماده 
بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد 

نخواهد بود. 

 

فصل دوم - دفتر ثبت تجارتي 

 

 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل ١۶ماده 
تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت 

برسانند و اال بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهند شد. 

 

 - مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح بموضوعاتي كه بايد به ثبت برسد بموجب نظامنامه ١٧ماده 
معين خواهد كرد. 

 

 - شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و ١٨ماده 
نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره بثبت رسيده و اال عالوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي 

نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم مي شود. 

 



 - كسبه جزِء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند. ١٩ماده 

 

باب سوم  

 شركتهاي تجارتي 

 

فصل اول  

 در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه بآنها 

 

 - شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:  ٢٠ماده 

) شركت سهامي. ١

) شركت با مسئوليت محدود. ٢

) شركت تضامني. ٣

) شركت مختلط غير سهامي. ۴

) شركت مختلط سهامي. ۵

) شركت نسبي. ۶

) شركت تعاوني توليد و مصرف. ٧

 

مبحث اول - شركت سهامي 

 

 - كليات ١

 

 - شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت ٢١ماده 
صاحبان سهام محدود بسهام آنها است. 

 

 - در اسم شركت سهامي نام هيچيك از شركاء قيد نخواهد شد - در اسم شركت بايد كلمه ( سهامي) قيد شود. ٢٢ماده 

 

 - سهام ممكن است با اسم يا بي اسم باشد. ٢٣ماده 

 

 - سهام بي اسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالك شناخته مي شود مگر آنكه خالف آن قانونًا ثابت ٢۴ماده 
گردد - نقل و انتقال اين نوع سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد. 

 



 - انتقال سهام با اسم بايد در دفتر شركت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصًا يا به توسط وكيل انتقال را در دفتر ٢۵ماده 
شركت تصديق و امضا  نمايد. 

 

 - سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي - سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاِء آن بجاي وجه نقد چيز ٢۶ماده 
ديگري از قبيل كارخانه و امتيازنامه و غيره داده شود. 

 

 - قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام ( در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود. ٢٧ماده 

 

 - در صورتيكه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه ٢٨ماده 
ريال باشد و هر گاه  سرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از يكصد ريال نخواهد بود. 

 

 - مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي ( اعم از بااسم يا بي اسم) نميتوان صادر كرد هر ٢٩ماده 
سهم يا تصديق موقتي كه  قبل از تشكيل شركت بكسي داده شده باشد باطل و صادركنندگان متضامنًا مسئول خساراتي 

هستند كه بدارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است.  

 تا زمانيكه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نميتوان سهام بي اسم يا تصديق موقتي بي اسم انتشار داد. 

 

 - كسانيكه تعهد ابتياع سهام كرده اند تا موقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خود را نپرداخته اند مسئول تأديه ٣٠ماده 
بقيه قيمت آن خواهند  بود اگر چه سهام خود را بديگري منتقل كرده و منتقل اليه نيز پرداخت بقيه را تعهد كرده باشد. 

 

 - بعد از تأديه پنجاه درصد نيز كسيكه تعهد ابتياع سهمي را كرده است از تأديه بقيه قيمت آن بري نخواهد بود مگر ٣١ماده 
اينكه اساسنامه شركت آنرا تجويز كرده باشد كه در اينصورت منتقل اليه مسئول تأديه آن بقيه است. 

 

 - هر كس تعهد ابتياع سهامي را كرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد عالوه بر آن وجه بخسارات تأخير ٣٢ماده 
تأديه ( از قرار صدي  دوازده در سال و بنسبت مدت تأخير) محكوم خواهد شد. 

 

 - اساسنامه شركت ميتواند نسبت باشخاص مذكور در ماده فوق ترتيب ديگري اتخاذ نموده حتي مقرر دارد كه در ٣٣ماده 
صورت عدم تأديه بقيه  قيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بالعوض تعلق بشركت يافته و تعهدكننده نسبت بسهام 

تعهدي هيچ حقي نداشته باشد ليكن در اينصورت پرداخت وجه تعهد شده بايد الاقل سه مرتبه بوسيله مكتوب با قبض رسيد 
مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يكماه منقضي شده باشد در مورد سهام  بي اسم بجاي مكتوب اعالن در جرايد بعمل خواهد 

آمد مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحًا در دفتر شركت قيد شده و متعهد ذيل آنرا امضاء  نمايد. 

 

 - خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بي اسم مادام كه قيمت آنها كامًال تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت ٣۴ماده 
كه پرداخته شده صريحا ً روي سهم قيد شود بعالوه شركت مكلف است در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعالنات و 

نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي صادر يا منتشر مينمايد ميزان سرمايه خود و آنقسمتي را كه تأديه شده است صريحًا 
قيد كند. 

 

) اينقانون تشكيل شده باشد سهام ٧۴ - هر شركت سهامي ميتواند بموجب رأي مجمع عمومي كه مطابق ماده (٣۵ماده 
ممتازة ترتيب دهد كه نسبت بساير سهام رجحان و مزايائي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است باينكه 

اساسنامه شركت چنين اقدامي را تجويز كرده باشد. 



 

 - تشكيل شركت ٢

 

 - شركت سهامي بموجب شركتنامه كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل ميشود يكي از نسختين بطوريكه ٣۶ماده 
) مقرر است ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد. ۵٠در ماده (

 

 - شركت بايد داراي اساسنامة باشد كه نكات ذيل مخصوصًا در آن تصريح بشود: ٣٧ماده 

 

) اسم و مركز اصلي شركت. ١

 

) موضوع شركت. ٢

 

) مدت شركت در صورتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل شود. ٣

 

) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام. ۴

 

) نوع سهام ( كه سهام بااسم است يا بي اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بي اسم بچه شكل ۵
ممكن است بهم تبديل شود در صورتيكه اين تبديل اساسًا پذيرفته باشد. 

 

) هيئت هاي اداره و تفتيش. ۶

 

) عده سهامي را كه مديران شركت بايد بصندوق شركت بسپارند. ٧

 

) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي. ٨

 

) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي الزم است. ٩

 

) طرز ترتيب صورت حساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت ١٠
شود. 

 

) طريق تغيير اساسنامه. ١١

 



 - تشكيل شركت هاي سهامي محقق نميشود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت تعهد شده باشد بعالوه ٣٨ماده 
هر گاه سهام يا قطعات آن  زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و اال بايد الاقل ثلث قيمت 

 ريال باشد. ۵٠سهام را نقدًا بپردازند و در هر حال وجهي كه پرداخته  ميشود نبايد كمتر از 

 

 - چيزي كه در ازاِء سهام غير نقدي تعهد شده تمامًا بايد تحويل شود. ٣٩ماده 

 

 - مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشتة كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي ۴٠ماده 
است مجمع عمومي  شركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش ( كميسر) هائي را كه 

) مقرر است معين ميكند. ۶٢بموجب ماده (

 

 - هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در ۴١ماده 
جلسه اول كه منعقد ميشود امر بتقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر ميگيرد تصويب 

قطعي تقويم يا موجبات مزايا بعمل نمي آيد و تشكيل شركت واقع نمي شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب 
دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم يا موجبات مزايا تصويب شود بايد الاقل پنج روز قبل از انعقاد 

جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امور  مذكور بايد باكثريت دو ثلث 
تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عددًا نصف كل شركائي كه خريد سهام نقدي 

را تعهد كرده اند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي 
خاصي براي خود مطالبه  كرده اند در موقعيكه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از 

سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است در جزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع 
عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نشده مجمع بطور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق 

) رفتار ميشود.  ۴۵قسمت اخير ماده (

 هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايائي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان ميتواند از شركت خارج 
شود. 

 

 - تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعدًا نسبت بآنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود. ۴٢ماده 

 

 - هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايه هاي غير نقدي مشاعًا و منحصرًا متعلق بخودشان باشد ۴٣ماده 
) راجع بتقويم سهام غير نقدي الزم نخواهد بود. ۴١رعايت ترتيبات مذكوره در ماده (

 

) بدايره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه ۵٠ - اظهارنامة كه بموجب ماده (۴۴ماده 
باولين مجمع عمومي تقديم مينمايند تا مجمع صحت يا سقم آنرا معين كند. 

 

 - مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مينمايد بايد از ۴۵ماده 
يك عده صاحبان سهام مركب شود كه الاقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومي عدة كه نصف سرمايه 

را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع  موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت ميشود و اگر پس از 
آنكه الاقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع 
سابق اعالن و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعي ميشود مشروط بر اينكه در مجمع جديد 

عدة حاضر شوند كه الاقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند. 

 

تبصره - جرايدي كه اعالنات فوق را بايد منتشر نمايند همه  ساله توسط وزارت عدليه معين و اعالن خواهد شد. 

 



 - مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب ميكند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي ۴۶ماده 
مدت چهار سال معين مي شوند مديرها را مي توان پس از انقضاِء مدت چهار سال مجددًا انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه 

شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتي كه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول بتصويب مجمع عمومي 
نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود. 

 

 - در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شده اند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها ۴٧ماده 
در صورت مجلس قيد و شركت از همان تاريخ تشكيل مي گردد. 

 

 - مديرهاي شركت و وظايف آنها ٣

 

 - شركت سهامي بواسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء بسمت مديري و براي مدت ۴٨ماده 
محدودي معين  شده و قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد. 

 

 - در صورتي كه چند نفر بسمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود بسمت رياست انتخاب كنند - ۴٩ماده 
رئيس مزبور و هر يك از مديران مي توانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يكنفر شخص 

خارج را بجاي خود معين كنند ولي مسئوليت اعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود. 

 

 - براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آنرا بموجب نوشتة كه ۵٠ماده 
بدايره ثبت اسناد مركز اصلي شركت مي سپارد و بثبت ميرسد اعالم نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرماية كه 

پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي از نسختين شركتنامه بنوشته مزبور منضم نمايد. 

 

 - مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد. ۵١ماده 

 

 - مديرها بايد يك عده سهامي را كه بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي ۵٢ماده 
است كه ممكن است از اعمال اداري مديرها مشتركًا يا منفردًا بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال 
نيست و بوسيله مهري كه بر روي آنها زده مي شود غير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند. 

 

 - مديرهاي شركت نمي توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معامالتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور ۵٣ماده 
مستقيم يا غير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آنرا همه ساله بمجمع عمومي بدهند. 

 

 - مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه بشش ماه خالصه صورت دارائي و قروض شركت را مرتب كرده ۵۴ماده 
بمفتشين بدهند. 

 

) اين قانون صورت حسابيكه متضمن دارائي منقول و غير منقول و ٩ - مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (۵۵ماده 
همچنين صورت مطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند - اين صورت حساب و همچنين بيالن حساب نفع و ضرر شركت بايد 

الاقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به مفتشين داده شود كه بمجمع مزبور بدهند. 

 



 - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي ۵۶ماده 
صاحبان سهام مراجعه كرده و از بيالن كه متضمن خالصه صورت  حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد. 

 

 - همه ساله الاقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد - همينكه ۵٧ماده 
سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است. 

 

 - اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي ۵٨ماده 
انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايند تا موضوع انحالل يا بقاِء شركت مورد شور و رأي شود - تصميم اين مجمع در هر حال 

منتشر خواهد شد. 

 

 - هر گاه مديران شركت برخالف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند ۵٩ماده 
مطابق مقررات قانوني  منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحالل شركت را از محاكم صالحه بخواهد. 

 

 - هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها الاقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتبًا ۶٠ماده 
تقاضاي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور 

فوق العاده منعقد شود. 

 

 - مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري ۶١ماده 
شركت مرتكب شوند  موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصًا در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از 

تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند. 

 

 - مفتشين شركت و وظايف آنها ۴

 

 - مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش ( كميسر) معين ميكند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز ۶٢ماده 
انتخاب شوند مأموريت  خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيالن ( خالصه جمع و خرج) و 

صورت حسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند  راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع 
بتصديق بيالن و صورت حسابهاي مديران اخذ ميشود معتبر نخواهد بود - در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين 
نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شده اند نتوانند راپرت بدهند يا از دادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه 

بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي  آنهايي كه 
نتوانسته اند يا امتناع كرده اند مفتشين جديدي معين ميكند. 

 

 - در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين ۶٣ماده 
ميتوانند بدفاتر شركت مراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع 

عمومي را دعوت نمايند. 

 

 - حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع بحدود مسئولت (مسئوليت) وكالء و اثرات آن در مقابل ۶۴ماده 
موكلين قانونًا معين است. 

 

 - مجمع عمومي شركت ۵



 

 - مجمع عمومي شركت بايد الاقل سالي يك دفعه در موقعيكه بموجب اساسنامه معين است منعقد شود. ۶۵ماده 

 

 - اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم ( بعنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت. ۶۶ماده 

 

 - عده آرائي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معين ميگردد. ۶٧ماده 

 

 - در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند ۶٨ماده 
مگر اينكه اساسنامه  شركت طور ديگر مقرر كرده باشد. 

 

 - دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آن ها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند باندازة ۶٩ماده 
كه مجموع عده سهام آنها  براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور 

و رأي در مجمع مذكور معين نمايند. 

 

) و در مجامعيكه براي تعيين اولين ۴١ - در مجامع عمومي كه براي رسيدگي بسهم الشركه و مزايا مطابق ماده (٧٠ماده 
) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي ۴۵مديرها و مفتشين و تصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (

كه دارند ميتوانند حضور بهمرسانند. 

 

) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه ٧۴ و ۴۵ و ۴١ - مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (٧١ماده 
الاقل ثلث سرمايه  شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط 

مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات  اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود. 

 

 - تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء خواهد بود. ٧٢ماده 

 

 - در موارديكه مجمع عمومي شركاء نسبت بحقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها ٧٣ماده 
بدهد آن تصميم  قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي 

اينكه آراِء جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد حاضرين جلسه الاقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه 
موضوع مذاكره است. 

 

 - در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحالل شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در ٧۴ماده 
اساسنامه تشكيل  مي شود بايد عدة از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند.  

 اگر در مجمع عمومي عدة كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت 
كرد مشروط بر اينكه الاقل  يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محل ( كه 

ساليانه از طرف وزارت عدليه معين مي شود) دستور جلسه قبل و نتيجه آن اعالن گردد. 

 مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان الاقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد 
ممكن است با رعايت  تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان الاقل ثلث سرمايه شركت 

حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سه مجمع فوق تصميمات باكثريت دو ثلث آراِء حاضر گرفته مي شود. 



 در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه 
اساسنامه برخالف اين مقرر داشته باشد. 

 هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نمي تواند تغيير بدهد. 

 بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نمي توان افزود. 

 

 - در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه ٧۵ماده 
مزبور پس از تصديق هيئت رئيسه مجمع در مركز شركت حفظ و بهر كسي تقاضا نمايد ارائه مي شود. 

 

 - در تبديل سهام ۶

 

 - هر گاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بي اسم خود را بسهام بااسم تبديل نمايد بايد اعالني در ٧۶ماده 
اين موضوع منتشر  كرده و مهلتي كه كمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را 

بسهام جديد تبديل نمايند. 

 

 - اعالن مذكور در فوق بايد در مجله رسمي عدليه و در يكي از جرايد كثيراالنتشار مركز اصلي شركت دو دفعه و ٧٧ماده 
بفاصله ده روز منتشر شود در صورتيكه مركز اصلي شركت در خارج از طهران.( تهران) باشد بايد در يكي از روزنامه هاي يوميه 

طهران.( تهران) كه همه ساله از طرف وزارت عدليه براي انتشار اين قبيل اعالنات معين مي شود نيز منتشر گردد.  

 ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعالن در مجله رسمي خواهد بود. 

 

) بسهام جديد تبديل نكند ديگر نمي تواند ٧۶ - هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاِء مهلت مذكور در ماده (٧٨ماده 
تقاضاي تبديل نمايد و شركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاِء سهام تبديل نشده موجود مي باشد باشخاص 

ديگر بطريق مزايده بفروشد. 

 

 - قيمت سهامي كه بطريق مذكور در فوق فروخته مي شود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه ٧٩ماده 
گذاشته خواهد شد و هر گاه در ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه 

بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبت بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال 
بالصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آنرا بمقامات صالحيتدار تسليم نمايد - هر مدير شركت كه باين تكليف عمل نكند 

بتأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد. 

 

 - در صورتيكه شركت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بي اسم تبديل نمايد بايد مراتب را بطريقي كه فوقًا مقرر ٨٠ماده 
است يكمرتبه اعالن نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين مي شود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم 

خود را بسهام بي اسم تبديل نكنند سهام  بااسمي كه در دست آنها باقي مي ماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي 
شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود. 

 

 - در هر موقع كه شركت بخواهد تصديق هاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل بسهام كند در مورد تصديقهاي ٨١ماده 
) رفتار ٨٠) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده (٧٩) و (٧٨) و (٧٧) و (٧۶موقتي بي اسم مطابق مقررات مواد (

خواهد شد. 

 

 - بطالن شركت و يا بطالن اعمال و تصميمات آن ٧



 

 اينقانون ۵٠ - ۴٧ - ۴۶ - ۴۵ - ۴۴ - ۴١ - ٣٩ - ٣٨ - ٣٧ - ٣۶ - ٢٩ - ٢٨ - هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد ٨٢ماده 
را رعايت  نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود ليكن شركاِء نميتوانند در مقابل اشخاص خارج باين بطالن 

استناد نمايند. 

 

 - در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطالن شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه ٨٣ماده 
مسئول اين بطالن هستند و همچنين مفتشين و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطالن يا بالفاصله پس از آن سر كار بوده 

و انجام وظيفه نكرده اند متضامنًا مسئول خساراتي خواهند بود كه از اين بطالن بصاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه 
ميشود همين مسئوليت ممكن است بشركائي متوجه شود كه سهم  غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايائي كه 

مطالبه كرده اند بتصديق نرسيده باشد. 

 

 - هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطالن مرتفع ٨۴ماده 
شود دعواي ابطال در محكمه پذيرفته نخواهد شد. 

 

 - اگر از تاريخ رفع موجبات بطالن يكسال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معامالتيكه با ايشان شده است ٨۵ماده 
باستناد اموري كه موجب بطالن بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نميشود. 

 

 - هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطالن منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي ٨۶ماده 
انعقاد مجمع موافق اساسنامه بعمل آمده باشد دعواي بطالن از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه 

مجمع مزبور موجبات بطالن را رفع ننمايد. 

 

 - هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطالن شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطالن و خسارت نشده باشد ديگر ٨٧ماده 
دعوي مذكور پذيرفته  نخواهد شد. 

 

 - استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارائي يا مخالف ٨٨ماده 
نتيجه حاصل از صورت مزبور بعمل آمده باشد در اينصورت نيز فقط تا پنجسال اقامه دعوي استرداد ميتوان نمود. مبداِء مرور 

زمان روز تقسيم منافع است. 

 

- مقررات جزائي 8

 

 اين ۵٠ و ۴۴ - ٣٩ - ٣٨ - ٣٧ - ٣۶ - ٢٩ - ٢٨ - هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد ٨٩ماده 
قانون رعايت نشده  صادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي عالوه بر خسارات وارده بشركت يا افراد محكوم خواهد 

 قانون مجازات عمومي است مرتكب بمجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم ميشود. ٢٣٨شد. در موارديكه عمل مشمول ماده 

 

 - حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخالف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در ٩٠ماده 
مجمع عمومي وارد شوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه بطور تقلب استعمال شود بديگري بدهند. 

در مورد اين ماده عالوه بر جزاي نقدي متخلف را ميتوان بيك تا ششماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود. 

 



 رعايت نشده با علم ٣٩ و ٣٨ - ٢٩ - ٢٨ - هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آن ها مقررات يكي از مواد ٩١ماده 
بعدم رعايت قانون  معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعالن نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال 

جزاي نقدي محكوم خواهد شد.  

 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب بمجازات حبس مذكور ٢٣٨ مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 
در آن ماده نيز محكوم  شود. 

 

 - اشخاص ذيل كاله بردار( كالهبردار) محسوب ميشوند:  ٩٢ماده 

 - هر كس برخالف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأدية را كه واقعيت ١
ندارد اعالم يا جعلياتي  منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار بتعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه 

عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد. 

 - هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخالف واقع بعنواني از عناوين جزِء شركت ٢
قلمداد نمايد. 

 - مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزّور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده ٣
باشند. 

 

 - در انحالل شركت ٩

 

 - شركت سهامي در موارد ذيل منحل ميشود:  ٩٣ماده 

 - وقتيكه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد. ١

 - وقتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد. ٢

 - در صورتيكه شركت ورشكست شود. ٣

 - در صورت تصميم مجمع عمومي. ۴

 

مبحث دوم - شركت با مسئوليت محدود 

 

 - شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء ٩۴ماده 
بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و 

تعهدات شركت است. 

 

 - در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد شود و اال آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني ٩۵ماده 
محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.  

 اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و اال شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص 
ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهد داشت. 

 

 - شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم ٩۶ماده 
و تسليم شده باشد. 



 

 - در شركتنامه بايد صراحتًا قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هر كدام بچه ميزان تقويم شده است. ٩٧ماده 

 

 - شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غير نقدي معين شده در مقابل ٩٨ماده 
اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند. 

 

 - مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است. ٩٩ماده 

 

 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ٩٧ و ٩۶ - هر شركت با مسئوليت محدود كه برخالف مواد ١٠٠ماده 
ليكن شركاء در مقابل  اشخاص ثالث حق استناد باين بطالن ندارند. 

 

 - اگر حكم بطالن شركت باستناد ماده قبل صادر شود شركائي كه بطالن مستند بعمل آنها است و هيئت نظار و ١٠١ماده 
مديرهائي كه در حين  حدوث سبب بطالن يا بالفاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده اند در مقابل شركاِء ديگر و 

اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشيه از اين  بطالن متضامنًا مسئول خواهند بود.  

 مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطالن است. 

 

 - سهم الشركه شركاء نمي تواند بشكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بي اسم و غيره درآيد. ١٠٢ماده 
سهم الشركه را نمي توان منتقل بغير نمود مگر با رضايت عدة از شركاء كه الاقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت 

عددي نيز داشته باشند. 

 

 - انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي. ١٠٣ماده 

 

 - شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت ١٠۴ماده 
محدود يا نامحدودي معين ميشوند اداره ميگردد. 

 

 - مديران شركت كليه اختيارات الزمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير ١٠۵ماده 
اين ترتيب مقرر شده  باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل 

اشخاص ثالث باطل و كان  لم  يكن است. 

 

 - تصميمات راجعه بشركت بايد باكثريت الاقل نصف سرمايه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل نشد ١٠۶ماده 
بايد تمام شركاء مجددًا دعوت شوند در اينصورت تصميمات باكثريت عددي شركاء اتخاذ ميشود اگر چه اكثريت مزبور داراي 

نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت ميتواند ترتيبي برخالف مراتب فوق مقرر دارد. 

 

 - هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري ١٠٧ماده 
مقرر داشته باشد. 

 



 - روابط بين شركاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد ١٠٨ماده 
تقسيم مزبور بنسبت سرمايه  شركاء بعمل خواهد آمد. 

 

 - هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاِء آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده و هيئت ١٠٩ماده 
مزبور الاقل سالي يكمرتبه مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.  

 رعايت شده است. ٩٧ و ٩۶ هيئت نظار بايد بالفاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 

 در مورد ١٧٠ و ١۶٨ - ١۶٧ - ١۶۵ هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد مقررات مواد 
شركتهاي با مسئوليت  محدود نيز رعايت خواهد شد. 

 

 - شركاء نمي توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر باتفاق آراء. ١١٠ماده 

 

 - هر تغيير ديگري راجع باساسنامه بايد باكثريت عددي شركاء كه الاقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد ١١١ماده 
مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد. 

 

 - در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي تواند شريكي را مجبور بازدياد سهم الشركه خود كند. ١١٢ماده 

 

 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي با مسئوليت محدود نيز الزم الرعايه ٧٨ - مفاد ماده ١١٣ماده 
است. 

 

 - شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود:  ١١۴ماده 

. ٩٣ ماده ٣ - ٢ - ١ الف) در مورد فقرات 

ب) در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد. 

ج) در صورتيكه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحالل كرده و محكمه داليل 
او را موّجه ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحالل به او تعلق ميگيرد پرداخته و او را از شركت خارج 

كنند. 

 د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر بموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد. 

 

 - اشخاص ذيل كاله بردار (كالهبردار) محسوب ميشوند:  ١١۵ماده 

 الف) مؤسسين و مديراني كه برخالف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در 
اوراق و اسنادي كه بايد  براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند. 

ب) كساني كه بوسيله متقلبانه سهم الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند. 

ج) مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا با استناد صورت دارائي مزّور منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند. 

 

مبحث سوم - شركت تضامني 

 



 - شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت ١١۶ماده 
تضامني تشكيل ميشود :  اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام 

قروض شركت است.  

 هر قراري كه بين شركاء برخالف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان  لم  يكن خواهد بود. 

 

 - در اسم شركت تضامني بايد عبارت ( شركت تضامني) و الاقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.  ١١٧ماده 

 در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است 
عبارتي از قبيل ( و شركاء) يا ( و برادران) قيد شود. 

 

 - شركت تضامني وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و ١١٨ماده 
تسليم شده باشد. 

 

 - در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب ١١٩ماده 
را مقرر داشته باشد. 

 

 - در شركت تضامني شركاء بايد الاقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند. ١٢٠ماده 

 

 مقرر شده. ۵١ - حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده ١٢١ماده 

 

 - در شركتهاي تضامني اگر سهم الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم الشركه مزبور قبًال بتراضي تمام ١٢٢ماده 
شركاء تقويم شود. 

 

 - در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء. ١٢٣ماده 

 

 - مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحالل طلبكاران ١٢۴ماده 
شركت ميتوانند براي  وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از 

شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض  شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع 
ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض  شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت 

گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد. 

 

 - هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامنًا با ساير شركاء مسئول قروضي هم ١٢۵ماده 
خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.  

 هر قراري كه بين شركاء برخالف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان  لم  يكن خواهد بود. 

 

 - هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي ١٢۶ماده 
شركاء حقي در آن دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند 



بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاِء  ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء 
حق تقدم نخواهند داشت. 

 

 - بورشكستگي شركت تضامني بعد از انحالل نيز مي توان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده ١٢٧ماده 
باشد. 

 

 - ورشكستگي شركت مالزمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء مالزمه قانوني با ١٢٨ماده 
ورشكستگي شركت ندارد. 

 

 - طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميتوانند نسبت ١٢٩ماده 
بسهميه مديون خود از منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحالل شركت ممكن است بمديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام 

قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند.  

 طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون 
از منافع شركت كافي  براي تأديه طلب آنها نباشد مي توانند انحالل شركت را تقاضا نمايند ( اعم از اينكه شركت براي مدت 

محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط  بر اينكه الاقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي باطالع 
شركت رسانيده باشند در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي توانند  مادام كه حكم نهائي انحالل صادر نشده با تأديه 

طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحالل شركت جلوگيري كنند. 

 

 - نه مديون شركت مي تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه ١٣٠ماده 
خود شريك مي تواند در مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه 
طلبكار شركت و مديون بيكي از شركاء بوده و پس از انحالل شركت طلب او الوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به 

تهاتر خواهد داشت. 

 

 - در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتيكه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب ١٣١ماده 
 انحالل شركت را تقاضا كرده ساير شركاء مي توانند سهمي آن شريك را از دارائي شركت نقدًا تأديه كرده و او را از ١٢٩ماده 

شركت خارج كنند. 

 

 - اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت ١٣٢ماده 
بشركاء ممنوع است. 

 

 - جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي تواند بتكميل سرماية كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ١٣٣ماده 
ملزم كرده و يا او را مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمايه دهد. 

 

 - هيچ شريكي نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء ( بحساب شخصي خود يا بحساب شخص ثالث) تجارتي از نوع ١٣۴ماده 
تجارت شركت  نموده و يا بعنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل 

شود. 

 

 - هر شركت تضامني مي تواند با تصويب تمام شركاء بشركت سهامي مبدل گردد در اينصورت رعايت تمام مقررات ١٣۵ماده 
راجعه بشركت سهامي حتمي است. 



 

 - شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:  ١٣۶ماده 

. ٩٣ ماده ٣ - ٢ - ١ الف) در مورد فقرات 

ب) در صورت تراضي تمام شركاء: 

ج) در صورتي كه يكي از شركاء بدالئلي انحالل شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دالئل را موّجه دانسته و حكم 
بانحالل بدهد. 

. ١٣٧ د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 

. ١٣٨ه) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 

. ١۴٠ و ١٣٩ و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 

 

تبصره - در مورد بند (ج) هر گاه دالئل انحالل منحصرًا مربوط بشريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي تواند بتقاضاي ساير 
شركاء بجاي  انحالل حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد. 

 

 - فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار ١٣٧ماده 
نباشد - تقاضاي فسخ بايد  شش ماه قبل از فسخ كتبًا بشركاء اعالم شود.  

 اگر موافق اساسنامه بايد سال بسال بحساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي آيد. 

 

 - در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحالل وقتي صورت مي گيرد كه مدير تصفيه كتبًا تقاضاي انحالل شركت را ١٣٨ماده 
نموده و از تقاضاي مزبور شش ماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحالل منصرف نكرده باشد. 

 

 - در صورت فوت يكي از شركاء بقاِء شركت موقوف برضايت ساير شركاء و قائم مقام متوفي خواهد بود - اگر ساير ١٣٩ماده 
شركاء ببقاِء شركت تصميم نموده باشند قائم مقام متوفي بايد در مدت يكماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع 
ببقاِء شركت كتبًا اعالم نمايد در صورتيكه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعالم نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از 

نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعالم عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت بضرر آن 
مدت سهيم نخواهد بود.  

 سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعالم رضايت است. 

 

 - در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد. ١۴٠ماده 

 

مبحث چهارم - در شركت مختلط غير سهامي 

 

 - شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر ١۴١ماده 
شريك ضامن و يك يا چند  نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود.  

 شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است عالوه بر دارائي شركت پيدا شود - شريك با مسئوليت محدود 
كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرماية است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد. 



 در اسم شركت بايد عبارت ( شركت مختلط) و الاقل اسم يكي از شركاِء ضامن قيد شود. 

 

 - روابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود. ١۴٢ماده 

 

 - هر يك از شركاِء با مسئوليت محدود كه اسمش جزِء اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن ١۴٣ماده 
محسوب خواهد شد.  

 هر قراري كه برخالف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است. 

 

 - اداره شركت مختلط غير سهامي بعهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد ١۴۴ماده 
شركاِء شركت تضامني  مقرر است. 

 

 - شريك با مسئوليت محدود نه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است. ١۴۵ماده 

 

 - اگر شريك با مسئوليت محدود معاملة براي شركت كند - در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف ١۴۶ماده 
معامله حكم شريك  ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را بسمت وكالت از طرف شركت انجام 

ميدهد. 

 

 - هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و ميتواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطالع ١۴٧ماده 
شخص خود راجع بوضعيت مالي شركت صورت خالصه ترتيب دهد.  

 هر قراردادي كه بين شركاء برخالف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است. 

 

 - هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از ١۴٨ماده 
سهم الشركه خود باو داخل در شركت كند. 

 

 - اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سايرين كًال يا بعضًا بشخص ١۴٩ماده 
ثالثي واگذار نمايند  شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت. 

 

 - در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غير سهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت ١۵٠ماده 
محدود در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او 

اطالع داشته اند. 

 

 - شريك ضامن را وقتي ميتوان شخصًا براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد. ١۵١ماده 

 

 - هر گاه شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از ١۵٢ماده 
سهم الشركه خود را  نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت 



سهم الشركه باقي مانده است مستقيمًا بر عليه شريك با مسئولت (مسئوليت) محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت 
ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت. 

 

 - اگر در نتيجه قرارداد با شركاِء ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسئوليت محدود از ١۵٣ماده 
سهم الشركه خود كه به  ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر 

شركت ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر نبوده و طلبكاران مزبور ميتوانند براي تعهداتي كه از طرف 
شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه بعمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه  شريك با مسئوليت محدود را مطالبه 

نمايند. 

 

 - بشريك با مسئوليت محدود فرع نميتوان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود.  ١۵۴ماده 

 اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح 
يا منفعتي باو ممنوع است. 

 هر گاه وجهي برخالف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است 
مگر در مورديكه با  حسن نيت و باعتبار بيالن مرتبي وجهي گرفته باشد. 

 

 - هر كس بعنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل ١۵۵ماده 
سهم الشركه خود مسئول  قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد.  

 هر شرطي كه برخالف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان  لم  يكن خواهد بود. 

 

 - اگر شركت مختلط غير سهامي ورشكست شود دارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و ١۵۶ماده 
طلبكاران شخصي شركاء در آن حقي ندارند - سهم الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارائي شركت محسوب است. 

 

 - اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائي ١۵٧ماده 
شخصي تمام يا هر يك از شركاِء ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاِء ضامن 

تفاوتي نخواهد بود. 

 

 - در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك ١۵٨ماده 
مزبور متساوي الحقوق  خواهند بود. 

 

 در شركت هاي مختلط غير سهامي نيز الزم الرعايه است. ١٣٠ و ١٢٩ - مقررات مواد ١۵٩ماده 

 

 - اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع ١۶٠ماده 
بشركتهاي تضامني  است. 

 

 در مورد شركت هاي مختلط غير سهامي نيز جاري است.  ١۴٠ و ١٣٩ - ١٣٨ - ١٣٧ - ١٣۶ - مقررات مواد ١۶١ماده 

 مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاِء با مسئوليت محدود موجب انحالل شركت نميشود. 

 



مبحث پنجم - شركت مختلط سهامي 

 

 - شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاِء سهامي و يك يا چند نفر ١۶٢ماده 
شريك ضامن تشكيل  ميشود.  

 شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا 
ميزان همان سرماية است كه در شركت دارند. 

 شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است عالوه بر 
دارائي شركت پيدا شود در صورت تعّدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات 

شركت تضامني خواهد بود. 

 

 - در اسم شركت بايد عبارت ( شركت مختلط) و الاقل اسم يكي از شركاِء ضامن قيد شود. ١۶٣ماده 

 

 - مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاِء ضامن است. ١۶۴ماده 

 

 - در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظاري الاقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيئت ١۶۵ماده 
را مجمع عمومي شركاء  بالفاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيئت 

بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد  ميشود در هر صورت اولين هيئت نظار براي يكسال انتخاب خواهد شد. 

 

 - ٢٨ - اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بالفاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد ١۶۶ماده 
 اين قانون رعايت شده است. ۵٠ و ۴١ - ٣٩ - ٣٨ - ٢٩

 

 - اعضاِء هيئت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام ١۶٧ماده 
مأموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند. 

 

 - اعضاِء هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ساله راپورتي بمجمع عمومي ١۶٨ماده 
ميدهند و هر گاه در تنظيم صورت دارائي بي ترتيبي و خطائي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با 

پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند  دالئل خود را بيان ميكنند. 

 

 - هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره ١۶٩ماده 
 شركت را منحل كند. ١٨١(ب) ماده 

 

 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند ( خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت ١٧٠ماده 
حاضر شده از صورت  بيالن و صورت دارائي و راپورت هيئت نظار اطالع حاضر كند. 

 

. ١٣٨ - ورشكستگي هيچيك از شركاِء ضامن موجب انحالل شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده ١٧١ماده 

 



 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاِء ضامن آن جاري است. ١٣۴ و ١٢۴ - حكم مواد ١٧٢ماده 

 

 - هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاِء سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير ١٧٣ماده 
تصفيه آنچه را كه بر عهده  آنها باقي است وصول ميكند. 

 

 - اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند بهر يك از شركاِء سهامي ١٧۴ماده 
كه از بابت قيمت  سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه 

شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خود حق رجوع بهيچيك از شركاِء سهامي ندارند. 

 

 - اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاِء ضامن ١٧۵ماده 
حقي به دارائي شركت  ندارند. 

 

 شامل شركتهاي مختلط سهامي است. ۵٠ و ۴١ - ٣٩ - ٣٨ - ٢٩ - ٢٨ - مفاد مواد ١٧۶ماده 

 

 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي توانند ۵٠ و ٣٩ - ٢٩ - ٢٨ - هر شركت مختلط سهامي كه برخالف مواد ١٧٧ماده 
در مقابل اشخاص خارج باين بطالن استناد نمايند. 

 

 رفتار خواهد شد. ١٠١ - هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطالن شود مطابق ماده ١٧٨ماده 

 

 اين قانون در مورد شركت هاي مختلط نيز بايد رعايت شود. ٨٧ - ٨۶ - ٨۵ - ٨۴ - مفاد مواد ١٧٩ماده 

 

 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز الزم الرعايه است. ٩٢ و ٩١ - ٩٠ - ٨٩ - مفاد مواد ١٨٠ماده 

 

 - شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود:  ١٨١ماده 

. ٩٣ ماده ٣ - ٢ - ١ الف) در مورد فقرات 

ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد. 

ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاِء ضامن. 

 د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاِء ضامن مشروط بر اينكه انحالل شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده 
باشد. 

 جاري است. ٧٢ در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 

 

 - هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم بانحالل معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاِء ضامن ١٨٢ماده 
راجع بانحالل موافقت  حاصل نشود و محكمه دالئل طرفداران انحالل را موّجه ببيند حكم بانحالل خواهد داد. همين حكم در 

موردي نيز جاري است كه يكي از شركاِء ضامن  بدالئلي انحالل شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دالئل را موّجه 
ببيند. 



 

مبحث ششم - شركت نسبي 

 

 - شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و ١٨٣ماده 
مسئوليت هر يك از شركاء بنسبت سرمايه ايست كه در شركت گذاشته. 

 

 - در اسم شركت نسبي عبارت ( شركت نسبي) و الاقل اسم يكنفر از شركاء بايد ذكر شود - در صورتي كه اسم ١٨۴ماده 
شركت مشتمل بر اسامي  تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده عبارتي از قبيل ( و شركاء) ( و 

برادران) ضروري است. 

 

 در مورد شركت نسبي نيز الزم الرعايه است. ١٢٣ - ١٢٢ - ١٢١ - ١٢٠ - ١١٩ - ١١٨ - دستور ماده ١٨۵ماده 

 

 - اگر دارائي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء بنسبت سرماية كه در ١٨۶ماده 
شركت داشته مسئول تأديه  قروض شركت است. 

 

 - مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد فقط پس از انحالل طلبكاران ١٨٧ماده 
مي توانند با رعايت ماده فوق بفرد فرد شركاء مراجعه كنند. 

 

 - هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود بنسبت سرماية كه در شركت ميگذارد ١٨٨ماده 
مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده 

باشد.  

 قرار شركاء برخالف اين ترتيب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد. 

 

 در شركت هاي نسبي ١٣۶ تا ١٢٧ ( جز مسئوليت شركاء كه بنسبت سرمايه آنها است) و مواد ١٢۶ - مفاد ماده ١٨٩ماده 
نيز جاري است. 

 

مبحث هفتم  

 شركت هاي تعاوني توليد و مصرف 

 

 - شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عدة از ارباب حرف تشكيل ميشود و شركاء مشاغل خود را براي توليد ١٩٠ماده 
و فروش اشياء يا اجناس بكار ميبرند. 

 

 - اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفة كه موضوع عمليات شركت ١٩١ماده 
است نباشند الاقل دو ثلث اعضاِء اداره كننده شركت بايد از شركائي انتخاب شوند كه حرفه آن ها موضوع عمليات شركت 

است. 

 



 - شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل ميشود:  ١٩٢ماده 

 - فروش اجناس الزمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند. ١

 - تقسيم نفع و ضرر بين شركاء بنسبت خريد هر يك از آنها. ٢

 

 - شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه ١٩٣ماده 
 الزم الرعايه است. ٣٣ - ٣٢با تراضي شركاء  ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد 

 

 - در صورتيكه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات ١٩۴ماده 
سهام ده ريال خواهد بود و هيچيك از شركاء نميتوانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد. 

 

فصل دوم  

 در مقررات راجعه بثبت شركتها و نشر شركتنامه ها 

 

 - ثبت كليه شركتهاي مذكور در اينقانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است. ١٩۵ماده 

 

 - اسناد و نوشتجاتي كه براي بثبت رسانيدن شركت الزم است در نظامنامه وزارتعدليه معين ميشود. ١٩۶ماده 

 

 - در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خالصه شركتنامه و منضّمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعالن خواهد ١٩٧ماده 
شد. 

 

 - اگر بعلت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطالن عمليات شركت اعالم شد هيچيك از شركاء نميتوانند اين بطالن ١٩٨ماده 
را در مقابل  اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده اند عذر قرار دهند. 

 

 بايد بقسميكه در نظامنامه وزارت ١٩٧ و ١٩۵ - هر گاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ١٩٩ماده 
عدليه معين ميشود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. 

 

 - در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحالل شركت ٢٠٠ماده 
( حتي در موارديكه  انحالل بواسطه انقضاي مدت شركت صورت ميگيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج 

 الزم الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر ١٩٧ و ١٩۵بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم  شركت اتخاذ شود مقررات مواد 
 اين قانون اتخاذ  ميشود رعايت خواهد شد. ٧٩تصميمي كه نسبت بمورد معين در ماده 

 

 - در هر گونه اسناد و صورت  حسابها و اعالنات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور ٢٠١ماده 
در اين قانون باستثناي شركتهاي تعاوني صادر ميشود سرمايه شركت صريحًا بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده 
قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً  معين شود - شركت متخلف بجزاي نقدي از دويست تا سه هزار ريال محكوم خواهد 

شد. 

 



تبصره - شركتهاي خارجي نيز كه بوسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت حسابها و 
اعالنات و نشريات  خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود. 

 

فصل سوم  

 در تصفيه امور شركتها 

 

 - تصفيه امور شركتها پس از انحالل موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط ٢٠٢ماده 
بورشكستگي است. 

 

 - در شركت هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غير سهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر ٢٠٣ماده 
آنكه شركاِء ضامن اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند. 

 

 - اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاِء ضامن آن تقاضا ٢٠۴ماده 
را نپذيرفتند  محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد. 

 

 - در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت ٢٠۵ماده 
و اعالن گردد. 

 

 - در شركتهاي مختلط ( سهامي و غير سهامي) شركاِء غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر ٢٠۶ماده 
تصفيه معين نمايند. 

 

 - وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت ٢٠٧ماده 
. ٢١٢ و ٢١١ - ٢١٠ - ٢٠٩ - ٢٠٨است بترتيب مقرر در مواد 

 

 - اگر براي اجراي تعهدات شركت معامالت جديدي الزم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد. ٢٠٨ماده 

 

 - متصديان تصفيه حق دارند شخصًا يا بتوسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند. ٢٠٩ماده 

 

 - متصدي تصفيه وقتي حق اصالح و تعيين حكم دارد كه شركاِء ضامن باو اجازه داده باشند - مواردي كه بحكم ٢١٠ماده 
قانون حكمّيت اجباري است از اينقاعده مستثني است. 

 

 - آن قسمت از دارائي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست بطور موقت بين شركاء تقسيم ميشود ولي ٢١١ماده 
متصديان تصفيه بايد  معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء 

مورد اختالف است موضوع نمايند. 

 



 - متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت بهم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين ميكنند - رفع اختالف ٢١٢ماده 
در تقسيم بمحكمه بدايت رجوع مي شود. 

 

 - در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه بعهده مديران شركت است ٢١٣ماده 
مگر آنكه اساسنامه يا  اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد. 

 

 - وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني بترتيبي است كه ٢١۴ماده 
 مقرر شده با اين تفاوت كه حق اصالح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها ( باستثناي مورد حكميت ٢٠٧در ماده 

اجباري) فقط وقتي خواهد بود كه  اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را بآنها داده باشد. 

 

 - تقسيم دارائي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن ٢١۵ماده 
نيست مگر آن كه قبال ً سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعالن و يكسال از تاريخ انتشار اولين اعالن در مجله 

گذشته باشد. 

 

 - تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه بطلب خود نرسيده اند. ٢١۶ماده 

 

 - دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ ٢١٧ماده 
خواهد ماند. 

 

 - هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد ٢١٨ماده 
 باشد. ٢١١ و قسمت اخير ماده ٢١٧ - ٢١۶ - ٢١۵ - ٢١٠ - ٢٠٩ - ٢٠٨- ٢٠٧مخالف مواد 

 

فصل چهارم - مقررات مختلفه 

 

 - مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع بمعامالت شركت ( در موارديكه قانون ٢١٩ماده 
شركاء يا وّراث آنها را مسئول قرار داده) پنجسال است.  

 مبداِء مرور زمان روزي است كه انحالل شركت يا كناره گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت بثبت رسيده و در مجله 
رسمي اعالن شده باشد. 

 در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعالن قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا 
كرده. 

 

تبصره - دعوائي كه سنخًا تابع مرور زمان كوتاه تري بوده يا بموجب اينقانون مرور زمان طوالني تري براي آن معين شده از 
مقررات اين ماده مستثني است. 

 

 - هر شركت ايراني كه فعًال وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را بصورت يكي از ٢٢٠ماده 
شركتهاي مذكور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و 

احكام راجع بشركتهاي تضامني در مورد آن اجرا ميگردد.  



 ١٣١٠ هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 
مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و اعالنات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت 

چه نمره در ايران به ثبت رسيده و اال محكوم بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد - اين مجازات عالوه بر 
مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده. 

 

 - اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت ٢٢١ماده 
آنها بطريق قرعه بايد تأديه شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد 

شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي تواند منافع تأديه شده  را استرداد نمايد. 

 

 - هر شركت تجارتي مي تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را بوسيله تأديه اقساط بعدي از ٢٢٢ماده 
طرف شركاء يا قبول  شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.  

 در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتًا معين مي شود. 

 كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است. 

 

باب چهارم  

 برات - فته طلب - چك 

 

فصل اول - برات 

 

مبحث اول - صورت برات 

 

 - برات عالوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:  ٢٢٣ماده 

) قيد كلمه ( برات) در روي ورقه. ١

) تاريخ تحرير ( روز و ماه و سال) ٢

) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند. ٣

) تعيين مبلغ برات. ۴

) تاريخ تأديه وجه برات. ۵

) مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر. ۶

) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته مي شود. ٧

) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است. ٨

 

 - برات ممكن است بحواله  كرد شخص ديگر باشد يا بحواله كرد خود برات دهنده. ٢٢۴ماده 

 

 - تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود.  ٢٢۵ماده 



 اگر مبلغ بيش از يكدفعه بتمام حروف نوشته شده و بين آنها اختالف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و 
رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است. 

 

 نباشد ٢٢٣ ماده ٨ و ٧ - ۶ - ۵ - ۴ - ٣ - ٢ - در صورتيكه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات ٢٢۶ماده 
مشمول مقررات  راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود. 

 

 - برات ممكن است بدستور و حساب شخص ديگري صادر شود. ٢٢٧ماده 

 

مبحث دوم - در قبول و نكول 

 

 - قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود.  ٢٢٨ماده 

 در صورتيكه برات بوعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ 
برات تاريخ رؤيت  حساب مي شود. 

 

 - هر عبارتي كه محال عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحًا عبارت مشعر بر ٢٢٩ماده 
عدم قبول باشد.  

 اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزِء از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است. 

 در صورتي كه محال عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود. 

 

 - قبول كننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأديه نمايد. ٢٣٠ماده 

 

 - قبول كننده حق نكول ندارد. ٢٣١ماده 

 

 - ممكن است قبولي منحصر بيك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد. ٢٣٢ماده 

 

 - اگر قبولي مشروط بشرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي شود ولي معهذا قبول كننده بشرط در حدود ٢٣٣ماده 
شرطي كه نوشته  مسئول پرداخت وجه برات است. 

 

 - در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول كننده بايد تأديه شود تصريح بمكان تأديه ضروري است. ٢٣۴ماده 

 

 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود. ٢۴ - برات بايد بمحض ارائه يا منتهي در ظرف ٢٣۵ماده 

 

 - نكول برات بايد بموجب تصديقنامة كه رسمًا تنظيم ميشود محقق گردد - تصديقنامه مزبور موسوم است باعتراض ٢٣۶ماده 
( پروتست) نكول. 



 

 - پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات دهنده بتقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده ٢٣٧ماده 
بدهند يا وجه برات را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعي ( اگر باشد) فورًا تأديه نمايند. 

 

 - اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه ٢٣٨ماده 
همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي تواند از قبول كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن 

ضامن دهد يا پرداخت آنرا بنحو ديگري تضمين  كند. 

 

مبحث سوم - در قبولي شخص ثالث 

 

 - هر گاه براتي نكول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثي ميتواند آنرا بنام برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول ٢٣٩ماده 
كند - قبولي شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده بامضاِء او برسد. 

 

 - بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل ٢۴٠ماده 
برات دهنده و ظهرنويس ها  حاصل ميشود محفوظ خواهد بود. 

 

مبحث چهارم - در وعده برات 

 

 - برات ممكن است برؤيت باشد يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا ٢۴١ماده 
چند ماه از تاريخ برات - ممكن است پرداخت بروز معيني موكول شده باشد. 

 

 - هر گاه برات بي  وعده قبول شد بايد فورًا پرداخته شود. ٢۴٢ماده 

 

 - موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد بوسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراضنامه ٢۴٣ماده 
نكول معين ميشود. 

 

 - اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود. ٢۴۴ماده 

 

تبصره - همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد. 

 

مبحث پنجم - ظهرنويسي 

 

 - انتقال برات بوسيله ظهرنويسي بعمل مي آيد. ٢۴۵ماده 

 



 - ظهرنويسي بايد به امضاِء ظهرنويس برسد - ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات باو انتقال ٢۴۶ماده 
داده ميشود قيد گردد. 

 

 - ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت ٢۴٧ماده 
انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول و لدي االقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در 

موارديكه خالف اين در برات تصريح شده باشد. 

 

 - هر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزّور شناخته ميشود. ٢۴٨ماده 

 

مبحث ششم - مسئوليت 

 

 - برات دهنده - كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.  ٢۴٩ماده 

 دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي تواند بهر كدام از آنها كه بخواهد منفردًا يا بچند نفر يا بتمام آنها مجتمعًا رجوع 
نمايد. 

 همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات  دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد. 

 اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع بساير مسئولين برات نيست - اقامه كننده دعوي 
ملزم نيست ترتيب  ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. 

 ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت 
نموده است. 

 

 - هر يك از مسئولين تأديه برات ميتواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات و مخارج ٢۵٠ماده 
قانوني كه بايد  بپردازد موكول كند. 

 

 - هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي ٢۵١ماده 
وصول تمام طلب خود( وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كامًال وصول نمايد - مدير تصفيه 

هيچيك از ورشكستگان نمي تواند براي وجهي كه بصاحب چنين طلب پرداخته ميشود بمدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع 
نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارائي تمام  ورشكستگان بصاحب طلب تخصيص مي يابد بيش از ميزان طلب او 

باشد در اين صورت مازاد بايد بترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام  پرداخته اند - جزِء دارائي ورشكستگان محسوب 
گردد كه بساير ورشكسته ها حق رجوع دارند. 

 

تبصره - مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند 
مرعي خواهد بود. 

 

مبحث هفتم - در پرداخت 

 

 - پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده بعمل مي آيد. ٢۵٢ماده 

 



 - اگر دارنده برات به برات دهنده يا كسي كه برات را باو منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين ٢۵٣ماده 
شده است بدهد و آن برات  در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تأديه اعتراض شود دارنده برات ميتواند از دهنده برات يا 

انتقال  دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع 
پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست. 

 

 - برات بوعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود. ٢۵۴ماده 

 

 - روز رؤيت در برواتي كه بوعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه بوعده از تاريخ صدور است حساب ٢۵۵ماده 
نخواهد شد. 

 

 - شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت بوجه برات حقي دارند مسئول ٢۵۶ماده 
است. 

 

 - اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات  دهنده ٢۵٧ماده 
كه بمهلت مزبور  رضايت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت. 

 

 - شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي پردازد بري الذمه محسوب ميشود مگر آنكه وجه برات قانونًا در نزد او ٢۵٨ماده 
توقيف شده باشد. 

 

 - پرداخت وجه برات ممكن است بموجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ بعمل آيد در صورتيكه در روي آن نسخه قيد ٢۵٩ماده 
شده باشد كه  پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است. 

 

 - شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخة بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه ٢۶٠ماده 
نسخه قبولي شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است. 

 

 - در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ٢۶١ماده 
ثالث يا رابع الخ تقاضا كند. 

 

 - اگر نسخه مفقود نسخة باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه هاي ديگر فقط ٢۶٢ماده 
بموجب امر محكمه پس از دادن ضامن بعمل مي آيد. 

 

 - اگر شخصي كه برات را گم كرده - اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد ميتواند نسخه ثاني يا ثالث يا ٢۶٣ماده 
رابع الخ را تحصيل نمايد  پس از اثبات اينكه برات متعلق باو است ميتواند با دادن ضامن تأديه وجه آن را بموجب امر محكمه 

مطالبه كند. 

 

 بعمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود صاحب ٢۶٣ و ٢۶٢ - ٢۶١ - اگر با وجود تقاضائي كه در مورد مواد ٢۶۴ماده 
برات مفقود ميتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد. 



 

 ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و بترتيبي كه ٢۴ - اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف ٢۶۵ماده 
در اين قانون براي ابالغ اعتراضنامه معين شده است به برات دهنده و ظهرنويسها ابالغ گردد. 

 

 - صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد بظهرنويسي كه بالفاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد - ٢۶۶ماده 
ظهرنويس مزبور ملزم است بصاحب برات اختيار مراجعه بظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمائي كند و همچنين هر ظهرنويس 
بايد اختيار رجوع بظهرنويس ماقبل خود  بدهد تا به برات دهنده برسد - مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد 

بود.  

 ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است. 

 

) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ٢۶٣ و ٢۶٢ - در صورتي كه ضامن برات مفقود ( رجوع به مواد ٢۶٧ماده 
ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف اين سه سال رسمًا مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر 

عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود. 

 

 - اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات دهنده و ظهرنويسها بري مي شوند و دارنده برات فقط ٢۶٨ماده 
نسبت به بقيه مي تواند اعتراض كند. 

 

 - محاكم نمي توانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند. ٢۶٩ماده 

 

مبحث هشتم - تأديه وجه برات بواسطه شخص ثالث 

 

 - هر شخص ثالثي ميتواند از طرف برات  دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد - ٢٧٠ماده 
دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود. 

 

 - شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است. ٢٧١ماده 

 

 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري الذمه مي شوند و اگر پرداخت وجه ٢٧٢ماده 
از طرف يكي از ظهرنويسها بعمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بري الذمه اند. 

 

 - اگر دو شخص متفقًا هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس ٢٧٣ماده 
پذيرفته است كه تأديه وجه  از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري الذمه ميكند - اگر خود محال عليه پس از اعتراض براي 

تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح  دارد. 

 

مبحث نهم - حقوق و وظايف دارنده برات 

 



 - نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران برؤيت يا بوعده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده ٢٧۴ماده 
باشد يا در خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آنرا در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه نمايد و اال حق رجوع 

بظهرنويسها و همچنين ببرات دهندة كه وجه برات را بمحال عليه رسانيده است نخواهد داشت. 

 

 - اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر ٢٧۵ماده 
شده باشد دارنده برات  بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و اال حق رجوع بظهرنويسها و برات دهندة كه وجه برات 

را بمحال عليه رسانيده است نخواهد داشت. 

 

 - اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و ٢٧۶ماده 
اال در مقابل آن ظهرنويس نميتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده كند. 

 

 - هر گاه دارنده برات برؤيت يا بوعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد ٢٧٧ماده 
مقرر در مواد  فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد. 

 

 - مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد. ٢٧٨ماده 

 

 - دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند. ٢٧٩ماده 

 

 - امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشتة كه اعتراض عدم تأديه ناميده ميشود ٢٨٠ماده 
معلوم گردد. 

 

 - اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد. ٢٨١ماده 

 

 - نه فوت محال عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد ٢٨٢ماده 
كرد. 

 

 - در صورتيكه قبول  كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است. ٢٨٣ماده 

 

 - دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را بوسيله ٢٨۴ماده 
اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه بكسي كه برات را باو واگذار نموده اطالع دهد. 

 

 - هر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطالع نامه فوق آنرا بهمان وسيله بظهرنويس سابق ٢٨۵ماده 
خود اطالع دهد. 

 

) اگر دارنده براتيكه بايستي در ايران تأديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد 26/10/1358 -(اصالحي ٢٨۶ماده 
 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد. ٢۴٩از حقي كه ماده 



 

 

 

تبصره - هر گاه محل اقامت مدعي عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هر شش فرسخ 
يكروز اضافه خواهد شد. 

 

) در مورد برواتيكه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا 26/10/1358 -(اصالحي ٢٨٧ماده 
ظهرنويس هاي مقيم ايران در ظرف دوسال از تاريخ اعتراض بايد بعمل آيد. 

 

 

 

 باو داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه بموجب ٢۴٩ - هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده ٢٨٨ماده 
 مقرر است اقامه دعوي كند و نسبت باو موعد از فرداي ابالغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات ٢٨٧ و ٢٨۶مواد 

را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده  باشد تأديه نمايد از فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد. 

 

 - پس از انقضاِء مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها ٢٨٩ماده 
بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد. 

 

 - پس از انقضاِء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيز پذيرفته نميشود مشروط بر ٢٩٠ماده 
اينكه برات دهنده ثابت  نمايد در سر وعده وجه برات را بمحال عليه رسانيده و در اينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه 

بمحال عليه خواهد داشت. 

 

 - اگر پس از انقضاِء موعدي كه براي اعتراض و ابالغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات دهنده يا هر يك ٢٩١ماده 
از ظهرنويسها بطريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات بمحال عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات 

برخالف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت كه بر عليه دريافت  كننده وجه اقامه دعوي نمايد. 

 

 - پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است معادل ٢٩٢ماده 
وجه برات را از اموال مدعي عليه بعنوان تأمين توقيف نمايد. 

 

مبحث دهم - در اعتراض ( پروتست) 

 

 - اعتراض در موارد ذيل بعمل مي آيد:  ٢٩٣ماده 

) در مورد نكول. ١

) در مورد امتناع از قبول يا نكول. ٢

) در مورد عدم تأديه. ٣



 اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابالغ شود: 

) محال عليه. ١

) اشخاصيكه در برات براي تأديه وجه عنداالقتضاء معين شده اند. ٢

) شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است. ٣

 اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا 
حاكم محل خواهد بود. 

 

 - اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:  ٢٩۴ماده 

) سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره. ١

) امر بتأديه وجه برات. ٢

 مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصيكه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان 
امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند. 

 

 ٢۶٣ و ٢۶٢ - ٢۶١ - هيچ نوشتة نميتواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ٢٩۵ماده 
راجع بمفقود شدن برات. 

 

 بدهد. ٢٩٣ - مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده ٢٩۶ماده 

 

 - دفتر محكمه يا دفتر مقاماتيكه وظيفه محكمه را انجام ميدهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتيب تاريخ و نمره ٢٩٧ماده 
در دفتر مخصوصي كه صفحات آن بتوسط رئيس محكمه يا قائم  مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند - در صورتيكه محل 
اقامت برات دهنده يا ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع 

از تأديه مستحضر سازد. 

 

مبحث يازدهم - برات رجوعي 

 

 - برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و ٢٩٨ماده 
تفاوت نرخ بعهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميكند. 

 

 - اگر برات رجوعي بعهده برات دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن ٢٩٩ماده 
بعهده او خواهد بود و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات 

اصلي را در آنجا معامله يا تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد. 

 

 - به برات رجوعي بايد صورت حسابي ( حساب بازگشت) ضميمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد ٣٠٠ماده 
ميگردد:  

) اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده او صادر شده است. ١



) مبلغ اصلي برات اعتراض شده. ٢

) مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق العمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و غيره. ٣

). ٢٩٩) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (۴

 

 - صورت حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود بعالوه الزم است برات اعتراض شده و سواد ٣٠١ماده 
مصدقي از اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضميمه گردد. 

 

 بايد ٣٠١ و ٣٠٠ - هر گاه برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود عالوه بر مراتب مذكور در مواد ٣٠٢ماده 
تصديقنامة كه تفاوت بين  نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آنرا معين نمايد ضميمه شود. 

 

 - نسبت بيك برات صورت حساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها ٣٠٣ماده 
صادر شده باشد  حساب بازگشت متواليًا بتوسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به برات دهنده اولي برسد.  

 تحميالت براتهاي رجوعي را نميتوان تمامًا بر يكنفر وارد ساخت - هر يك از ظهرنويسها و برات دهنده اولي فقط عهده دار يك 
خرج است. 

 

 - خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير ٣٠۴ماده 
تأديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود. 

 

مبحث دوازدهم - قوانين خارجي 

 

 - در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.  ٣٠۵ماده 

 هر قسمت از ساير تعهدات براتي ( تعهدات ناشي از ظهرنويسي - ضمانت - قبولي و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع 
قوانين مملكتي است كه  تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است. 

 معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در 
ايران تعهداتي كرده اند حق استناد باين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين 

خارجي نيست. 

 

 - اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع ٣٠۶ماده 
قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود. 

 

فصل دوم - در فته  طلب 

 

 – فته  طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه ٣٠٧ماده 
حامل يا شخص معين و يا  بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد. 

 



 – فته  طلب عالوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:  ٣٠٨ماده 

) مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف. ١

) گيرنده وجه. ٢

) تاريخ پرداخت. ٣

 

 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتي ( از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته طلب نيز الزم الرعايه ٣٠٩ماده 
است. 

 

فصل سوم - چك 

 

 - چك نوشته ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كًال يا بعضًا مسترد يا بديگري ٣١٠ماده 
واگذار مينمايد. 

 

 - در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و بامضاي صادركننده برسد - پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد. ٣١١ماده 

 

 - چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله كرد باشد - ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگري ٣١٢ماده 
منتقل شود. 

 

 - وجه چك بايد بمحض ارائه كارسازي شود. ٣١٣ماده 

 

 - صدور چك ولو اينكه از محلي بمحل ديگر باشد ذاتًا عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ٣١۴ماده 
ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود. 

 

 - اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه ٣١۵ماده 
آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه 

شود.  

 اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع 
نخواهد بود و اگر وجه چك بسببي كه مربوط بمحال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه 

مسموع نيست. 

 

 - كسي كه وجه چك را دريافت ميكند بايد ظهر آنرا امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در وجه حامل باشد. ٣١۶ماده 

 

 - مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران ٣١٧ماده 
پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد - ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ 

صدور است. 



 

فصل چهارم - در مرور زمان 

 

 - دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنجسال از ٣١٨ماده 
تاريخ صدور اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسمًا اقرار به دين 

شده باشد كه در اين صورت مبداِء  مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ 
انقضاِء مهلت اعتراض شروع ميشود. 

 

 ١٢ و ١٣٠٣ دلو ٢۵تبصره - مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته  طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 
 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع ١٣٠۴ خرداد١٢فروردين و 

باموال منقوله است. 

 

 - اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا ٣١٩ماده 
چك مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از كسي كه بضرر او استفاده بالجهت كرده است مطالبه نمايد. 

 

تبصره - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد 
باشد. 

 

باب پنجم - اسناد در وجه حامل 

 

 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خالف. ٣٢٠ماده 
معذلك اگر مقامات  صالحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه بحامل مديون را نسبت بشخص ثالثي 

كه ممكن است سند متعلق باو باشد  بري نخواهد كرد. 

 

 - جز در مورديكه حكم بطالن سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ ٣٢١ماده 
سند. 

 

 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمة براي تجديد اوراق كوپن باشد و ٣٢٢ماده 
همچنين در صورت  گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده آن حق ميدهد ربح يا منفعتي را مرتبًا دريافت كند براي 

اصدار حكم بطالن مطابق ذيل عمل خواهد  شد. 

 

 - مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعًال گم شده است.  ٣٢٣ماده 

 اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط بسند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است. 

 

 - اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد بوسيله اعالن در جرايد بدارنده مجهول ٣٢۴ماده 
سند اخطار كند - هر گاه از تاريخ انتشار اولين اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطالن آن صادر خواهد شد - محكمه 

ميتواند لدي االقتضاء مدتي بيش از سه  سال تعيين كند. 



 

 - بتقاضاي مدعي محكمه ميتواند بمديون قدغن كند كه وجه سند را بكسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا ٣٢۵ماده 
تأميني كه محكمه  تصويب نمايد. 

 

 - در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بكوپنهائي كه در ضمن جريان دعوي الزم التأديه ميشود بترتيب مقرر در مواد ٣٢۶ماده 
 عمل خواهد شد. ٣٣٣ و ٣٣٢

 

 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه ميتواند بعالوه اعالن در جرايد ديگر ٣٢۴ - اخطار مذكور در ماده ٣٢٧ماده 
را نيز مقرر دارد. 

 

 - اگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز شود محكمه بمدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه ٣٢٨ماده 
تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دالئل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابرازكننده آن مسترد خواهد گرديد. 

 

 مقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطالن آن را صادر خواهد ٣٢۴ - اگر در ظرف مدتيكه مطابق ماده ٣٢٩ماده 
نمود. 

 

 - ابطال سند فورًا بوسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطالع عموم خواهد ٣٣٠ماده 
رسيد. 

 

 - پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جديد يا لدي االقتضاء اوراق كوپن تازه باو بدهند. ٣٣١ماده 
اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت. 

 

) نباشد بترتيب ذيل رفتار خواهد شد:  ٣٢٢ - هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (٣٣٢ماده 

 محكمه در صورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فورًا در 
صورتيكه حال باشد و پس از انقضاِء اجل - در صورت مؤجل بودن - بصندوق عدليه بسپارد. 

 

 - اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد ٣٣٣ماده 
 رفتار و اال وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده بمدعي داده ميشود. ٣٢٨مطابق ماده 

 

 - مقررات اين باب شامل اسكناس نيست. ٣٣۴ماده 

 

باب ششم - داللي 

 

فصل اول - كليات 

 



 - دالل كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معامالتي نمايد ٣٣۵ماده 
طرف معامله پيدا ميكند. اصوال قرارداد داللي تابع مقررات راجع بوكالت است. 

 

 - دالل ميتواند در رشته هاي مختلف داللي نموده و شخصًا نيز تجارت كند. ٣٣۶ماده 

 

 - دالل بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه ٣٣٧ماده 
داللي را فقط براي يكي از طرفين بكند - دالل در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد. 

 

 - دالل نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد ٣٣٨ماده 
مگر اينكه  اجازه نامه مخصوصي داشته باشد. 

 

 - دالل مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معامالت باو داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا ٣٣٩ماده 
تلف شدن اشياء يا اسناد  مزبوره مربوط بشخص او نبوده است. 

 

 - در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دالل بايد نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه ٣۴٠ماده 
طرفين معامله او را از اين قيد معاف دارند. 

 

 - دالل ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته هاي مختلف داللي كند ولي در اينصورت بايد آمرين ٣۴١ماده 
را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد. 

 

 - هر گاه معامله بتوسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين بتوسط او رد و بدل شود در ٣۴٢ماده 
صورتيكه امضاها  راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كرده اند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و 

اسناد مزبور است. 

 

 - دالل ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها داللي ميكند و ضامن اجراي معامالتي كه بتوسط او مي شود نيست. ٣۴٣ماده 

 

 - دالل در خصوص ارزش يا جنس مال التجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از ٣۴۴ماده 
جانب او بوده. 

 

 - هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل ضامن معامله است. ٣۴۵ماده 

 

 - در صورتيكه دالل در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بطرفي كه اين نكته را نميداند اطالع دهد و اال ٣۴۶ماده 
مسئول خسارات وارده  بوده و بعالوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 

 

 - در صورتيكه دالل در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامنًا مسئول اجراي تعهد خواهد بود. ٣۴٧ماده 



 

فصل دوم - اجرت دالل و مخارج 

 

 - دالل نمي تواند حق داللي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد. ٣۴٨ماده 

 

 - اگر دالل برخالف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخالف ٣۴٩ماده 
عرف تجارتي  محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود 

بعالوه محكوم بمجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد شد. 

 

 - هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. ٣۵٠ماده 

 

 - اگر شرط شده باشد مخارجي كه دالل ميكند باو داده شود دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله ٣۵١ماده 
سر نگيرد. همين  ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دالل كرده حكم كند. 

 

 - در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه داللي از دالل سلب ٣۵٢ماده 
نمي شود  مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دالل نباشد. 

 

 - داللي معامالت ممنوعه اجرت ندارد. ٣۵٣ماده 

 

 - حق الزحمه دالل بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب ٣۵۴ماده 
را مقرر بدارد. 

 

 - حق الزحمه دالل بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و اال محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت ٣۵۵ماده 
مقتضيات زماني و مكاني و نوع معامله حق الزحمه را معين خواهد كرد. 

 

فصل سوم - دفتر 

 

 - هر دالل بايد دفتري داشته و كليه معامالتي را كه بداللي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:  ٣۵۶ماده 

) اسم متعاملين. ١

) مالي كه موضوع معامله است. ٢

) نوع معامله. ٣

) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است. ۴

) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مال التجاره يا برات در ۵
صورتيكه برات باشد  برؤيت است يا بوعده. 



) امضاِء طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه. ۶

 دفتر داللي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است. 

 

باب هفتم  

 حق العمل كاري ( كميسيون) 

 

 - حق العمل كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري ( آمر) معامالتي كرده و در مقابل حق العملي دريافت ٣۵٧ماده 
ميدارد. 

 

 - جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق العمل كاري نيز رعايت خواهد شد. ٣۵٨ماده 

 

 - حق العمل كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصًا در صورت انجام مأموريت اين نكته را ٣۵٩ماده 
بفوريت باو  اطالع دهد. 

 

 - حق العمل كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد. ٣۶٠ماده 

 

 - اگر مال التجارة كه براي فروش نزد حق العمل كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق العمل كار بايد براي ٣۶١ماده 
محفوظ داشتن حق رجوع  بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري ( آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت 

مال التجاره اقدامات الزمه بعمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر كند و اال مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد 
بود. 

 

 - اگر بيم فساد سريع مال التجارة رود كه نزد حق العمل كار براي فروش ارسال شده حق العمل كار مي تواند و حتي در ٣۶٢ماده 
صورتيكه منافع آمر ايجاب كند مكلف است مال التجاره را با اطالع مدعي العموم محلي كه مال التجاره در آنجا است يا نماينده او 

بفروش برساند. 

 

 - اگر حق العمل كار مال التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد ٣۶٣ماده 
بود مگر اينكه ثابت  نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است. 

 

 - اگر حق العمل كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده ٣۶۴ماده 
برآيد. 

 

 - اگر حق العمل كار مال التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين ٣۶۵ماده 
نموده بفروش رساند حق  استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد. 

 



 - اگر حق العمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه ٣۶۶ماده 
خود او خواهد بود معذالك اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق العمل كار مأذون بآن محسوب مي شود 

مگر در صورت دستور مخالف آمر. 

 

 - حق العمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در ٣۶٧ماده 
معامله باعتبار نبوده  و يا شخصًا ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد. 

 

 - مخارجي كه حق العمل كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر الزم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده ٣۶٨ماده 
باشد بايد اصًال و منفعتًا به حق العمل كار مسترد شود.  

 حق العمل كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد. 

 

 - وقتي حق العمل كار مستحق حق العمل ميشود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد.  ٣۶٩ماده 

 نسبت باموريكه در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده حق العمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه 
عرف و عادت محل معين مينمايد. 

 

 - اگر حق العمل كار نادرستي كرده و مخصوصًا در موردي كه بحساب آمر قيمتي عالوه بر قيمت خريد و يا كمتر از ٣٧٠ماده 
قيمت فروش محسوب  دارد مستحق حق العمل نخواهد بود - بعالوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حق العمل كار را خريدار يا 

فروشنده محسوب كند. 

 

تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيكه براي خيانت در امانت مقرر است نيست. 

 

 - حق العمل كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت ٣٧١ماده 
بقيمتي كه اخذ كرده - حق حبس خواهد داشت. 

 

 - اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال التجاره را بيش از حد متعارف نزد ٣٧٢ماده 
حق العمل كار بگذارد حق العمل كار مي تواند آن را با نظارت مدعي العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند.  

 اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال 
قبًال بايد باو اخطار يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع الفساد باشد. 

 

 - اگر حق العمل كار مأمور بخريد يا فروش مال التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه ٣٧٣ماده 
بورسي يا بازاري دارد  ميتواند چيزي را كه مأمور بخريد آن بوده خود شخصًا بعنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزيرا كه مأمور 

بفروش آن بوده شخصًا بعنوان خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد. 

 

 - در مورد ماده فوق حق العمل  كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ٣٧۴ماده 
ميدهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق العمل و هم مخارج عاديه حق العمل  كار را برداشت كند. 

 



 - در هر مورديكه حق العمل كار شخصًا ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين ٣٧۵ماده 
طرف معامله اطالع دهد  خود طرف معامله محسوب خواهد شد. 

 

 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق العمل  كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر ٣٧۶ماده 
نميتواند شخصاً  خريدار يا فروشنده واقع شود. 

 

باب هشتم - قرارداد حمل و نقل 

 

 - متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را بعهده ميگيرد. ٣٧٧ماده 

 

 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در موارديكه ذيًال استثناء شده باشد. ٣٧٨ماده 

 

 - ارسال كننده بايد نكات ذيل را به اطالع متصدي حمل و نقل برساند: آدرس صحيح مرسل اليه - محل تسليم مال - ٣٧٩ماده 
عده عدل يا بسته و طرز عدل بندي - وزن و محتوي عدل ها - مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود - راهي كه حمل بايد 

از آن راه بعمل آيد - قيمت اشيائي كه  گرانبها است.  

 خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها بغلط متوجه ارسال كننده خواهد بود. 

 

 - ارسال كننده بايد مواظبت نمايد كه مال التجاره بطرز مناسبي عدل بندي شود - خسارات بحري (  آواري) ناشي از ٣٨٠ماده 
عيوب عدل بندي  بعهده ارسال كننده است. 

 

 - اگر عدل بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول ٣٨١ماده 
آواري خواهد بود. 

 

 - ارسال كننده مي تواند مادام كه مال التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي ٣٨٢ماده 
حمل و نقل كرده و خسارات او پس بگيرد. 

 

 استفاده كند:  ٣٨٢ - در موارد ذيل ارسال كننده نمي تواند از حق استرداد مذكور در ماده ٣٨٣ماده 

 - در صورتي كه بارنامه توسط ارسال كننده تهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل بمرسل اليه تسليم شده باشد. ١

 - در صورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال كننده داده و ارسال كننده نتواند آن را پس دهد. ٢

 - در صورتي كه متصدي حمل و نقل به مرسل اليه اعالم كرده باشد كه مال التجاره بمقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد. ٣

 - در صورتي كه پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد. ۴

 در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي به 
ارسال كننده داده مادام كه مال التجاره بمقصد نرسيده مكلف به رعايت دستور مرسل اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد 

بمرسل اليه تسليم شده باشد. 

 



 - اگر مرسل اليه مال التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره تأديه ٣٨۴ماده 
نشود و يا به مرسل اليه دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به اطالع ارسال كننده رسانيده و مال التجاره را 

موقتًا نزد خود به طور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين به عهده 
ارسال كننده خواهد بود.  

 اگر ارسال كننده و يا مرسل اليه در مدت مناسبي تكليف مال التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي تواند مطابق ماده 
 آن را به فروش برساند. ٣۶٢

 

 - اگر مال التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه مي توان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن ٣٨۵ماده 
شده تكافو ننمايد متصدي حمل و نقل بايد فورًا مراتب را به اطالع مدعي العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او 

مال را به فروش رساند.  

 حتي المقدور ارسال كننده و مرسل اليه را بايد از اينكه مال التجاره به فروش خواهد رسيد مسبوق نمود. 

 

 - اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم ٣٨۶ماده 
شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده و يا مرسل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از 

آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي توانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين مي تواند 
براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد. 

 

 - در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري ( آواري) مال التجاره نيز متصدي حمل و نقل در ٣٨٧ماده 
حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.  

 خسارات مزبور نمي تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال  التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر 
اينكه قرارداد طرفين  خالف اين ترتيب را مقرر داشته باشد. 

 

 - متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود ٣٨٨ماده 
مباشرت بحمل و نقل كرده و يا حمل و نقل  كننده ديگريرا مأمور كرده باشد - بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به 

متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور شده محفوظ است. 

 

 - متصدي حمل و نقل بايد بمحض وصول مال التجاره مرسل اليه را مستحضر نمايد. ٣٨٩ماده 

 

 - اگر مرسل اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مينمايد قبول نكند ٣٩٠ماده 
حق تقاضاي تسليم  مال التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع فيه را تا ختم اختالف در صندوق عدليه امانت گذارد. 

 

 - اگر مال التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته ٣٩١ماده 
نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصير عمده بعالوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غير ظاهر نيز خواهد بود در صورتيكه 

مرسل اليه آن آواري را در مدتيكه مطابق  اوضاع و احوال رسيدگي بمال التجاره ممكن بود بعمل آيد و يا بايستي بعمل آمده 
باشد مشاهده كرده و فورًا پس از مشاهده بمتصدي حمل و نقل اطالع دهد در هر حال اين اطالع بايد منتها تا هشت روز بعد 

از تحويل گرفتن مال التجاره داده شود. 

 

 - در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل اليه اختالف باشد محكمه صالحيتدار محل مي تواند بتقاضاي ٣٩٢ماده 
يكي از طرفين امر دهد  مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي االقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس 

از تنظيم صورت مجلسي حاكي از آنكه  مال التجاره در چه حال بوده بعمل آيد.  



 بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال التجاره 
مي توان جلوگيري كرد. 

 

 - نسبت بدعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يكسال است - مبدأ اين مدت در صورت تلف ٣٩٣ماده 
يا گم شدن مال التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات 

بحري ( آواري) روزي كه مال بمرسل اليه تسليم شده. 

 

 - حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست. ٣٩۴ماده 

 

باب نهم – قائم  مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي 

 

 – قائم  مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از ٣٩۵ماده 
شعب آن نايب خود قرار داده  و امضاي او براي تجارتخانه الزام آور است.  

 سمت مزبور ممكن است كتبًا داده شود يا عمًال. 

 

 - تحديد اختيارات قائم  مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطالع نداشته اند معتبر نيست. ٣٩۶ماده 

 

 - قائم مقام تجارتي ممكن است بچند نفر مجتمعًا داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد ٣٩٧ماده 
شد ولي در مقابل  اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطالع نداشته اند فقط در صورتي مي توان از آن استفاده كرد كه اين قيد 

مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعالن شده باشد. 

 

 – قائم  مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد. ٣٩٨ماده 

 

 - عزل قائم  مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعالن شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده ٣٩٩ماده 
و اعالن شود و اال در مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود. 

 

 - با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم  مقام تجارتي منعزل نيست با انحالل شركت قائم  مقام تجارتي منعزل است. ۴٠٠ماده 

 

 - وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات ۴٠١ماده 
عمومي راجع بوكالت است. 

 

باب دهم - ضمانت 

 

 - ضامن وقتي حق دارد از مضمون  له تقاضا نمايد كه بدوًا بمديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب باو ۴٠٢ماده 
رجوع نمايد كه  بين طرفين ( خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت  نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد. 



 

 - در كليه مواردي كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي تواند بضامن و ۴٠٣ماده 
مديون اصلي  مجتمعًا رجوع كرده يا پس از رجوع بيكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب بديگري رجوع 

نمايد. 

 

 - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر بموجب قرارداد يا قانون متضامنًا مسئول انجام تعهدي باشند. ۴٠۴ماده 

 

 - قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم بتأديه نيست ولو اينكه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين ۴٠۵ماده 
مؤجل او حال شده باشد. 

 

 - ضمان حال از قاعده فوق مستثني است. ۴٠۶ماده 

 

 - اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط باخطار قبلي است اين اخطار نسبت بضامن نيز بايد بعمل آيد. ۴٠٧ماده 

 

 - همينكه دين اصلي بنحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري مي شود. ۴٠٨ماده 

 

 - همينكه دين حال شد ضامن مي تواند مضمون له را بدريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل ۴٠٩ماده 
باشد. 

 

 - استنكاف مضمون له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه - اگر دين با وثيقه بوده - ضامن را فورًا و بخودي خود ۴١٠ماده 
بري خواهد  ساخت. 

 

 - پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون  له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن ۴١١ماده 
بمضمون عنه الزم و مفيد است  باو داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آنرا بضامن تسليم نمايد - اگر دين اصلي وثيقه غير 

منقول داشته مضمون عنه مكلف بانجام تشريفاتي است  كه براي انتقال وثيقه بضامن الزم است. 

 

باب يازدهم - در ورشكستگي 

 

فصل اول - در كليات 

 

 - ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود.  ۴١٢ماده 

 حكم ورشكستگي تاجري را كه حين  الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود. 

 

فصل دوم - در اعالن ورشكستگي و اثرات آن 



 

 - تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود ۴١٣ماده 
را بدفتر محكمه  بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت  حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محكمه مزبوره 

تسليم نمايد. 

 

 - صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:  ۴١۴ماده 

) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف بطور مشروح. ١

) صورت كليه قروض و مطالبات. ٢

) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي. ٣

 در صورت توقف شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاِء ضامن نيز بايد ضميمه شود. 

 

 - ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعالم مي شود:  ۴١۵ماده 

 الف) بر حسب اظهار خود تاجر. 

ب) بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها. 

ج) بر حسب تقاضاي مدعي العموم بدايت. 

 

 - محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب ۴١۶ماده 
است. 

 

 - حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود. ۴١٧ماده 

 

 - تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ۴١٨ماده 
ورشكستگي عايد او گردد  ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او 

باشد مدير تصفيه قائم  مقام قانوني ورشكسته بوده و حق  دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند. 

 

 - از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر ۴١٩ماده 
مدير تصفيه اقامه يا  بطرفيت او تعقيب كند - كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود. 

 

 - محكمه هر وقت صالح بداند ميتواند ورود تاجر ورشكسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد. ۴٢٠ماده 

 

 - همينكه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ۴٢١ماده 
ميشود. 

 



 - هر گاه تاجر ورشكسته فته  طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير ۴٢٢ماده 
اشخاصيكه مسئول تأديه وجه  فته  طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقدًا بپردازند يا 

تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند. 

 

 - هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذيل را بنمايد باطل و بالاثر خواهد بود:  ۴٢٣ماده 

) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع بمنقول يا غير منقول باشد. ١

) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله كه بعمل آمده باشد. ٢

) هر معاملة كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و بضرر طلبكاران تمام شود. ٣

 

 - هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصيكه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم ۴٢۴ماده 
 مقام قانوني آنها ثابت  شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معاملة نموده 

كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت  حين  المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از 
صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو  سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود. 

 

 - هر گاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم ۴٢۵ماده 
مالي را كه موضوع معامله  بوده است عينًا بمدير تصفيه تسليم و قيمت حين  المعامله آن را قبل از آنكه دارائي تاجر بغرما 

تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد. 

 

 - اگر در محكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق بتباني بوده است آن معامله خود بخود باطل - عين و ۴٢۶ماده 
منافع ماليكه  موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصة خواهد بود. 

 

فصل سوم - در تعيين عضو ناظر 

 

 - در حكميكه بموجب آن ورشكستگي تاجر اعالم ميشود محكمه يكنفر را بسمت عضو ناظر معين خواهد كرد. ۴٢٧ماده 

 

 - عضو ناظر مكلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشكستگي و سرعت جريان آن است. ۴٢٨ماده 

 

 - تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صالحيت محكمه است عضو ناظر بمحكمه راپرت خواهد داد. ۴٢٩ماده 

 

 - شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده. ۴٣٠ماده 

 

 - مرجع شكايت محكمة است كه عضو ناظر را معين كرده. ۴٣١ماده 

 

 - محكمه هميشه مي تواند عضو ناظر را تبديل و ديگريرا بجاي او بگمارد. ۴٣٢ماده 

 



فصل چهارم - در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت بورشكسته 

 

 - محكمه در حكم ورشكستگي امر بمهر و موم را نيز ميدهد. ۴٣٣ماده 

 

 - مهر و موم بايد فورًا توسط عضو ناظر بعمل آيد مگر در صورتي كه بعقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر ۴٣۴ماده 
در يك روز ممكن باشد در اين صورت بايد فورًا شروع به برداشتن صورت شود. 

 

 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را ۴١۴ - ۴١٣ - اگر تاجر ورشكسته بمفاد ماده ۴٣۵ماده 
خواهد داد. 

 

 - قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه ۴٣۶ماده 
شدن عمل ورشكستگي  مي خواهد جلوگيري كند. 

 

 - در صورتيكه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارائي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي تواند بر ۴٣٧ماده 
حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران فورًا اقدام بمهر و موم نمايد و بايد بالفاصله اين اقدام خود را بمدعي العموم اطالع 

دهد. 

 

 - انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم ۴٣٨ماده 
شود. 

 

 - در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاِء ضامن مهر و موم نخواهد شد ۴٣٩ماده 
مگر اينكه حكم  ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا بموجب حكم جداگانه صادر شده باشد. 

 

تبصره - در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است. 

 

فصل پنجم - در مدير تصفيه 

 

 - محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يكنفر را بسمت مديريت تصفيه ۴۴٠ماده 
معين ميكند. 

 

 - اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار بآنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي ۴۴١ماده 
نمايند و بطور كلي وظايف مدير تصفيه عالوه بر آن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامة كه از طرف 

وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد. 

 

 - ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد. ۴۴٢ماده 



 

فصل ششم - در وظايف مدير تصفيه 

 

مبحث اول - در كليات 

 

 - اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه بعمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود. ۴۴٣ماده 

 

 - عضو ناظر بتقاضاي مدير تصفيه باو اجازه ميدهد كه اشياِء ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم ۴۴۴ماده 
شده است از توقيف  خارج نمايد:  

 - البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او الزم است. ١

 - اشيائي كه ممكن است قريبًا ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد. ٢

 - اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن الزم است در صورتيكه توقيف آنها موجب خسارت ٣
ارباب طلب باشد. 

 اشياِء مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فورًا تقويم و صورت آن برداشته شود. 

 

 - فروش اشيائي كه ممكن است قريبًا ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيائي كه نگاه داشتن آنها مفيد ۴۴۵ماده 
نيست و همچنين بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدير تصفيه بعمل ميآيد. 

 

 - دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را باتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از ۴۴۶ماده 
توقيف خارج كرده پس از آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را بمدير تصفيه تسليم مينمايد.  

 دفتردار بايد در صورت مجلس كيفيت دفاتر را بطور خالصه قيد كند - اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي 
آنها نوشته شود و يا  نسبت بآنها بايد اقدامات تأمينيه بعمل آيد از توقيف خارج شده در صورت  مجلس ذكر و بمدير تصفيه 

تحويل ميشود تا وجه آنرا وصول نمايد و فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته ميشود بعضو ناظر تسليم ميگردد - ساير مطالبات را 
مدير تصفيه در مقابل قبضيكه ميدهد وصول مينمايد  مراسالتي كه باسم تاجر ورشكسته ميرسد بمدير تصفيه تسليم و 

بتوسط او باز ميشود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسالت  ميتواند شركت كند. 

 

 - تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد ميتواند نفقه خود و خانواده اش را از ۴۴٧ماده 
دارائي خود درخواست كند- در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مينمايد. 

 

 - مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مينمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت ۴۴٨ماده 
داده ميشود در صورتيكه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بهعمل خواهد آمد - تاجر ورشكسته ميتواند در موقع كليه 

عمليات تأمينيه حاضر باشد. 

 

 - در صورتيكه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فورًا بوسيله دفاتر و اسناد ۴۴٩ماده 
مشاراليه و ساير اطالعاتي كه تحصيل مينمايد تنظيم ميكند. 

 



 - عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارائي و نسبت باوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و ۴۵٠ماده 
شاگردها و مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت مجلس ترتيب دهد. 

 

مبحث دوم - در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي 

 

 - مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اينموقع ۴۵١ماده 
احضار ميكند ولي عدم حضور او مانع از عمل نيست. 

 

 - مدير تصفيه بتدريجي كه رفع توقيف ميشود صورت دارائي را در دو نسخه تهيه مينمايد. يكي از نسختين بدفتر ۴۵٢ماده 
محكمه تسليم  شده و ديگري در نزد او ميماند. 

 

 - مدير تصفيه ميتواند براي تهيه صورت دارائي و تقويم اموال از اشخاصيكه الزم بداند استمداد كند صورت اشيائي ۴۵٣ماده 
 در تحت توقيف نيامده ولي قبًال تقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهد شد. ۴۴۴كه موافق ماده 

 

 - مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خالصة از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل ۴۵۴ماده 
و اوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهرًا بنظر مي آيد ترتيب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را 

فورًا بمدعي العموم ابتدائي  محل تسليم مينمايد. 

 

 - صاحبمنصبان پاركه مي توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارائي ۴۵۵ماده 
حضور بهمرسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشكستگي مراجعه كنند.  

 اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد. 

 

مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات 

 

 - پس از تهيه شدن صورت دارائي تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه ( بغير از ۴۵۶ماده 
مستثنيات دين) و اشياِء تاجر ورشكسته بمدير تصفيه تسليم مي شود. 

 

 - مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مينمايد و همچنين مي تواند با اجازه مدعي العموم و ۴۵٧ماده 
نظارت عضو ناظر بفروش اثاث البيت و مال التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبًال بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا 

الاقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار كند - ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. 

 

 - نسبت بتمام دعاوي كه هيئت طلبكارها در آن ذينفع ميباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي تواند دعوي را ۴۵٨ماده 
بصلح خاتمه دهد  اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غير منقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد. 

 

 - اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار ريال باشد صلح الزم االجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن ۴۵٩ماده 
صلح را تصديق  نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه بصلح 



اعتراض كند - اعتراض ورشكسته در صورتيكه صلح راجع باموال غير منقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا 
محكمه تكليف صلح را معين نمايد. 

 

 - وجوهي كه بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فورًا بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب ۴۶٠ماده 
مخصوصي براي  عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميكند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي گردد مگر بحواله عضو 

ناظر و تصديق مدير تصفيه. 

 

مبحث چهارم - در اقدامات تأمينيه 

 

 - مدير تصفيه مكلف است از روز شروع بمأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت ۴۶١ماده 
بمديونين او بعمل آورد. 

 

مبحث پنجم - در تشخيص مطالبات طلبكارها 

 

 - پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند - در مدتي كه بموجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه ۴۶٢ماده 
وزارت عدليه معين شده - اسناد طلب خود يا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد 

بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت  دارند. 
 

 

 - تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه ۴۶٣ماده 
در محل و روز و ساعتيكه از طرف عضو ناظر معين ميگردد - بترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد - تعقيب ميشود. 

 

 - هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزِء صورت  حساب دارائي منظور شده مي تواند در حين تشخيص مطالبات ۴۶۴ماده 
ساير طلبكارها حضور بهمرسانيده و نسبت بطلب هائي كه سابقًا تشخيص شده يا فعًال در تحت رسيدگي است اعتراض 

نمايد - همين حق را خود تاجر ورشكسته هم  خواهد داشت. 

 

 - محل اقامت طلبكارها و وكالي آنها در صورت  مجلس تشخيص مطالبات معين و بعالوه توصيف مختصري از سند ۴۶۵ماده 
داده مي شود و تعيين قلم خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين السطور نيز بايد در صورت مجلس قيد و اين نكته مسّلم شود 

كه طلب مسلم يا متنازع فيه است. 

 

 - عضو ناظر مي تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها ۴۶۶ماده 
استخراج كرده  و نزد او بفرستد. 

 

 - اگر طلب مسّلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آنرا ۴۶٧ماده 
تصديق ميكند:  

«جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد بتاريخ......» 

 هر طلبكار بايد در ظرف مدت و بترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده 
طلب حقيقي و بدون قصد استفاده نامشروع است. 



 

 - اگر طلب متنازع فيه واقع شد عضو ناظر مي تواند حل قضيه را بمحكمه رجوع و محكمه بايد فورًا از روي راپرت عضو ۴۶٨ماده 
ناظر رسيدگي  نمايد محكمه مي تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر بعمل آيد و اشخاصي را كه مي توانند راجع 

باين طلب اطالعاتي دهند عضو  ناظر احضار يا از آنها كسب اطالع كند. 

 

 - در موقعي كه اختالف راجع به تشخيص طلبي بمحكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف ۴۶٩ماده 
پانزده روز حكم  صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيئت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير 

افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده  و مجلس مزبور منعقد شود. 

 

 - محكمه مي تواند در صورت تصميم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع فيه معادل مبلغي كه محكمه در ۴٧٠ماده 
قرار مزبور معين ميكند موقتًا طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيئت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد. 

 

 - در صورتيكه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم ۴٧١ماده 
بعدم تأخير  مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتًا جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را 

نداده اند طلبكار مزبور نمي تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشكستگي شركت كند. 

 

 بترتيب قرارداد ارفاقي و بساير عمليات راجعه بورشكستگي ۴۶٧ و ۴۶٢ - پس از انقضاي مهلت هاي معين در مواد ۴٧٢ماده 
مداومت  مي شود. 

 

 عمل نكردند نسبت بعمليات و تشخيصات و ۴۶٢ - طلبكارهائي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده ۴٧٣ماده 
تصميماتي كه راجع بتقسيم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن 

است بعمل آيد جزِء غرما حساب مي شوند  بدون اينكه حق داشته باشند حصة را كه در تقسيمات سابق بآنها تعلق ميگرفت 
از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند. 

 

 - اگر اشخاصي نسبت باموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نميكنند بايد آن را در ۴٧۴ماده 
حين تصفيه عمل  ورشكستگي ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند. 

 

 - حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت باموال متصرفي خود يا ديگران ۴٧۵ماده 
دارد مشروط بر اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد. 

 

فصل هفتم - در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته 

 

مبحث اول - در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها 

 

 معين شده بتوسط دفتردار ۴۶٧ - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكور در ماده ۴٧۶ماده 
محكمه كليه  طلبكارهائي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتًا قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي 

دعوت مي نمايد - موضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعه هاي دعوت و اعالنات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود. 

 



 - مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه ۴٧٧ماده 
منعقد مي شود -  طلبكارهائي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهائي كه طلب آنها موقتًا قبول 
گرديده يا وكيل ثابت  الوكاله آنها حاضر  مي شوند تاجر ورشكسته نيز باين مجمع احضار مي شود مشاراليه بايد شخصًا حاضر 

گردد و فقط وقتي مي تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته  و صحت آن بتصديق عضو ناظر رسيده باشد. 

 

 - مدير تصفيه بمجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه بعمل آمده و عملياتي كه با ۴٧٨ماده 
استحضار تاجر ورشكسته  شده است مي دهد راپورت مزبور بامضاِء مدير تصفيه رسيده بعضو ناظر تقديم مي شود و عضو ناظر 

بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع  طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد. 

 

مبحث دوم - در قرارداد ارفاقي 

 

فقره اول - در ترتيب قرارداد ارفاقي 

 

 - قرارداد ارفاقي تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده ۴٧٩ماده 
است. 

 

 - قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود كه الاقل نصف بعالوه يكنفر از طلبكارها با داشتن الاقل سه ربع از كليه ۴٨٠ماده 
مطالباتي كه مطابق  مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتًا قبول گشته است در آن قرارداد شركت 

نموده باشند و اال بالاثر خواهد بود. 

 

 - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عددًا حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات ۴٨١ماده 
نباشند يا آنكه داراي  سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معّلق و قرار 

انعقاد مجلس ثاني براي يكهفته بعد داده ميشود. 

 

 - طلبكارهائي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت الوكاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده اند مجبور ۴٨٢ماده 
نيستند در مجلس  ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق 

 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي ۴٨٠آنها باعتبار خود باقي است - اگر در جلسه ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 
خواهد بود. 

 

 - اگر تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نميشود - در موقعي كه تاجر بعنوان ۴٨٣ماده 
ورشكسته به تقلب  تعقيب ميشود الزم است طلب كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و 

انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه بزمان حصول نتيجه رسيدگي بتقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري 
خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول بزمان بعد نمايند  بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين 

 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي  بتقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي ۴٨٠در ماده 
كه بموجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد. 

 

 - اگر تاجر بعنوان ورشكستگي بتقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتيكه تعقيب تاجر ۴٨۴ماده 
شروع شده  باشد طلبكارها ميتوانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند. 

 



 - كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته اند ميتوانند راجع بقرارداد اعتراض كنند - اعتراض ۴٨۵ماده 
بايد موجه بوده و در ظرف يكهفته از تاريخ قرارداد بمدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابالغ شود و اال از درجه اعتبار ساقط 

خواهد بود.  

 مدير تصفيه و تاجر ورشكسته باولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي ميكنند احضار ميشوند. 

 

 - قرارداد ارفاقي بايد بتصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد ميتوانند تصديق آنرا از محكمه تقاضا نمايد.  ۴٨۶ماده 

 محكمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يكهفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع بتصديق اتخاذ نمايد - هر گاه در ظرف اين 
مدت از طرف  طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق 

قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند - اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذينفع بالاثر ميشود. 

 

 - قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و ۴٨٧ماده 
امكان قبول قرارداد باشد بمحكمه تقديم نمايد. 

 

 - در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود. ۴٨٨ماده 

 

فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقي 

 

 - همينكه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بوده اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق ۴٨٩ماده 
آنرا امضاء نموده اند  قطعي خواهد بود ولي طلبكارهائي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده اند ميتوانند سهم 

خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلبكارها  ميرسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه 
طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كسانيكه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آنرا در ظرف ده روز مزبور 

امضاء نموده اند. 

 

 - پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطالن نسبت به آن قبول نميشود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف ۴٩٠ماده 
شود كه در ميزان دارائي  يا مقدار قروض حيلة بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است. 

 

 - همينكه حكم محكمه راجع بتصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر بتاجر ۴٩١ماده 
ورشكسته  ميدهد كه در صورت عدم اختالف بسته ميشود - مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي 

ورشكسته را باستثناي آنچه كه بايد  بطلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده اند داده شود بمشاراليه رد كرده رسيد 
ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد  مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود - از تمام اين مراتب عضو ناظر 

صورت مجلسي تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مي يابد - در صورت توليد اختالف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد 
داد. 

 

فقره سوم - در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي 

 

 - در مورد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:  ۴٩٢ماده 

 - در مورد محكوميت تاجر بورشكستگي بتقّلب. ١

. ۴٩٠ - در مورد ماده ٢



 

 - اگر محكمه حكم بطالن قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامنها ( در صورتي كه باشد) بخودي خود ملغي ۴٩٣ماده 
ميشود. 

 

 - اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه ۴٩۴ماده 
دعوي نمود. 

 

 - در صورتيكه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميتوانند اجراي تمام يا ۴٩۵ماده 
قسمتي از قرارداد  را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميشود. در 

صورت تعّدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است. 

 

 - اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد بعنوان ورشكستگي بتقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد ۴٩۶ماده 
محكمه ميتواند  هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي بمحض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل 

مزبوره مرتفع ميشود. 

 

 - پس از صدور حكم ورشكستگي بتقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير ۴٩٧ماده 
تصفيه معين ميكند. 

 

 - مدير تصفيه ميتواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فورًا از روي صورت دارائي سابق اقدام ۴٩٨ماده 
برسيدگي اسناد و  نوشتجات نموده و اگر الزم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب ميدهد مدير تصفيه بايد فورًا بوسيله 

اعالن در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يكماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند 
- در اعالن مزبور مفاد قرار محكمه كه بموجب آن مدير تصفيه  معين شده است بايد درج شود. 

 

 - بدون فوت وقت باسناديكه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود - نسبت بمطالباتيكه سابقًا تشخيص يا ۴٩٩ماده 
تصديق شده است  رسيدگي جديد بعمل نمي آيد - مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است 

موضوع مي شود. 

 

 - معامالتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطالن يا فسخ قرارداد ۵٠٠ماده 
مزبور نموده باطل  نمي شود مگر در صورتيكه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبكاران هم باشد. 

 

 - در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصيكه بعد از قرارداد ارفاقي ۵٠١ماده 
طلبكار شده اند بغرما  تقسيم مي شود. 

 

 - اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب ۵٠٢ماده 
غرما به آنها مي رسد  كسر خواهد شد. 

 

 - هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي بقرارداد ارفاقي گرديد و ثانيًا بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ ۵٠٣ماده 
شود ورشكست شد  مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي الزم االجرا است. 



 

مبحث سوم - در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي 

 

 - اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فورًا بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد. ۵٠۴ماده 

 

) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود ۴٨٠ - در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (۵٠۵ماده 
 معين خواهد كرد. ۴۴٧مقررات ماده 

 

 - اگر شركت تضامني - مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصرًا با ۵٠۶ماده 
يك يا چند نفر از شركاِء ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي 
دارائي شخصي شركائي كه با آنها  قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد - شريك يا شركاِء ضامن كه با 

آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي توانند تعهد حصه  نمايند مگر از اموال شخصي خودشان - شريكي كه با او قرارداد 
مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است. 

 

 - اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي ۵٠٧ماده 
انتخاب نموده يا بخود  مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند. 

 

 - در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي ۵٠٨ماده 
كه وكيل ميتواند  براي مخارج الزمه پيش خود نگاهدارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با 

) مي توانند ۴٧٣اكثريت سه ربع از طلبكارها عددًا و مبلغًا - خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف ( با رعايت ماده 
نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند - اين  اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد. 

 

 - اگر از معامالت وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي ۵٠٩ماده 
تاجر ورشكسته است  فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را داده اند شخصًا عالوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت 

طلبشان در حدود اختياراتيكه داده اند مسئول  تعهدات مذكوره مي باشند. 

 

 - در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غير ۵١٠ماده 
منقول تاجر ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در 

تحت نظر عضو ناظر و با  حضور تاجر ورشكسته بعمل مي آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار 
مدعي العموم كافي است - فروش اموال مطابق نظامنامه  وزارت عدليه بعمل خواهد آمد. 

 

 - همينكه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه ۵١١ماده 
مدير تصفيه حساب  خود را خواهد داد. 

 

 - هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاِء اجاره بنحوي كه موافق منافع طلبكارها ۵١٢ماده 
باشد اتخاذ تصميم ميكند - اگر تصميم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال االجارة كه تا آن تاريخ مستحق 

شده اند جزو غرما منظور ميشوند اگر تصميم بر ابقاِء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقًا بموجب اجاره نامه بموجر داده شده باشد 
آن تأمينات ابقاء خواهد شد و اال تأميناتي كه پس از  ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد - در صورتيكه با تصميم مدير 

تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت. 



 

 - مدير تصفيه مي تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد ( مشروط بر اينكه بموجب ۵١٣ماده 
قرارداد كتبي  طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال االجاره را بنمايد 

بمالك اموال مستأجره داده و كليه  شرايط و مقررات اجاره نامه را بموقع خود اجرا كند. 

 

فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها 

 

مبحث اول  

 در طلبكارهائيكه رهينه منقول دارند 

 

 - طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي شوند. ۵١۴ماده 

 

 - مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو ۵١۵ماده 
دارائي تاجر ورشكسته منظور دارد. 

 

 - اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي العموم آن را بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد ۵١۶ماده 
دعوت شود. اگر قيمت  فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر 

قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب  خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد. 

 

 - مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم ۵١٧ماده 
اجازه ميدهد  طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته 

باشند بمحكمه رجوع ميشود. 

 

مبحث دوم  

 در طلبكارهائيكه نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند 

 

 - اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين ۵١٨ماده 
بعمل آمده باشد  طلبكارهائي كه نسبت باموال غير منقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را 

ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو  غرماِء معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماِء مزبور مقرر است حصه ميبرند 
مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبًال مذكور شده است تصديق  شده باشد. 

 

 - اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود ۵١٩ماده 
طلبكارهائي كه نسبت باموال غير منقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو 

ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي برند ولي عنداالقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غير منقول از طلب 
آنها موضوع مي شود. 

 



 - در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غير منقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها ۵٢٠ماده 
نمي توانند در حين تقسيم  قيمت اموال غير منقول طلب خود را تمامًا وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:  

 اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غير منقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة 
كه از بابت اموال غير منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و 
بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول  ذيحق بوده اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه 

مي برند. 

 

 - اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غير منقول حقي دارند وجهي ۵٢١ماده 
دريافت نكنند طلب  آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها 

نيز بعمل خواهد آمد. 

 

فصل نهم  

 در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول 

 

 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي ۵٢٢ماده 
كه بايد بصاحبان  مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبًال تشخيص و تصديق 

شده است خواهد شد. 

 

 - مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي را با تعيين ۵٢٣ماده 
وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و 

مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها  اطالع داده شود. 

 

 - در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و ۵٢۴ماده 
قروض منظور شده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحًا در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر 

ميتواند حصه موضوعي را زياد  كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع 
كرد. 

 

 - وجوهيكه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت ۵٢۵ماده 
بصندوق عدليه  سپرده خواهد شد - اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين 

طلبكارهائي كه طلب آنها بتصديق رسيده تقسيم ميگردد.  

 وجوهي كه براي مطالبات تصديق  نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها 
تصديق شده تقسيم مي شود. 

 

 - هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آنرا قبًال مالحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را ۵٢۶ماده 
كه پرداخته در روي  سند قيد ميكند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميتواند اجازه دهد كه بموجب صورت مجلسي كه 

طلب در آن تصديق شده وجهي  پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند. 

 

 - ممكن است هيئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از ۵٢٧ماده 
حقوق و مطالبات تاجر  ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوريكه صرفه و صالح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان 



قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد - در اين خصوص هر طلبكاري 
ميتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي  ديگر را عودت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند. 

 

فصل دهم - در دعوي استرداد 

 

 - اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند ۵٢٨ماده 
نگاهدارد و يا  بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عينًا در حين ورشكستگي در نزد تاجر 

ورشكسته موجود باشد صاحبان آن  ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند. 

 

 - مال التجاره هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب ۵٢٩ماده 
مال التجاره بفروش برساند  مادام كه عين آنها كًال يا جزًء نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور 

بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد  قابل استرداد است. 

 

 - مال التجاره هائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته ۵٣٠ماده 
نشده باشد از طرف  فروشنده و اال از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است. 

 

 - هر گاه تمام يا قسمتي از مال التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي ۵٣١ماده 
بين خريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا 

خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال  متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است. 

 

 - اگر مال التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت حساب يا بارنامة كه داراي امضاِء ۵٣٢ماده 
 قابل استرداد ۵٢٩ارسال كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و اال موافق ماده 

است و استردادكننده بايد وجوهي را كه بطور علي الحساب گرفته يا مساعدتًا از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و 
غيره تأديه شده يا از اين بابت ها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند. 

 

 - هر گاه كسي مال التجارة بتاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و ۵٣٣ماده 
نه بكس ديگر كه  بحساب او بياورد آن كس ميتواند باندازة كه وجه آنرا نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند. 

 

 - در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را ۵٣۴ماده 
كه بين فروشنده و تاجر  ورشكسته مقرر شده است بپردازد. 

 

 - مدير تصفيه ميتواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختالف محكمه پس از استماع ۵٣۵ماده 
عقيده عضو ناظر حكم مقتضي را ميدهد. 

 

فصل يازدهم - در طرق شكايت از احكام صادره راجع بورشكستگي 

 

 - حكم اعالن ورشكستگي و همچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعالن ورشكستگي ۵٣۶ماده 
تشخيص شود قابل  اعتراض است. 



 

 - اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يكماه و ۵٣٧ماده 
از طرف آنهائي  كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره 

اعالن ميشود. 

 

 - پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائي از ۵٣٨ماده 
طرف طلبكارها راجع  بتعيين تاريخ توقف بغير آن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر 

شده قبول نخواهد شد - همينكه مهلتهاي  مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غير قابل تغيير خواهد 
بود. 

 

 - مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابالغ است - باين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از ۵٣٩ماده 
مقر محكمه بيش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يكروز اضافه ميشود. 

 

 - قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:  ۵۴٠ماده 

) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه. ١

) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشكسته يا خانواده او. ٢

) قرارهاي فروش اسباب يا مال التجارة كه متعلق بورشكسته است. ٣

) قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتًا موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع فيه را مقرر ميدارد. ۴

) قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صالحيت خود صادر كرده است. ۵

 

باب دوازدهم - در ورشكستگي بتقصير و ورشكستگي بتقلب 

 

فصل اول - در ورشكستگي بتقصير 

 

 - تاجر در موارد ذيل ورشكسته بتقصير اعالن ميشود:  ۵۴١ماده 

) در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است. ١

) در صورتيكه محقق شود كه تاجر نسبت بسرمايه خود مبالغ عمده صرف معامالتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع ٢
آن منوط به اتفاق محض است. 

) اگر بقصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي باالتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر بهمان قصد وسايلي ٣
كه دور از صرفه  است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا بطريق ديگر باشد. 

) اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. ۴

 

 - در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعالن شود:  ۵۴٢ماده 

) اگر بحساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر بوضعيت مالي او در حين انجام ١
آنها آن تعهدات فوق العاده باشد. 



 اين قانون رفتار نكرده باشد. ۴١٣) اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده ٢

 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا ١٣٠۴ خرداد ١٢ فروردين و ١٢ و ١٣٠٣ دلو ٢۵) اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ٣
بي ترتيب بوده يا در صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحيح معين نكرده باشد ( مشروط بر 

اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده  باشد.) 

 

 ماه تا سه سال حبس تأديبي است. ۶ - ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از ۵۴٣ماده 

 

 - رسيدگي بجرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي العموم در محكمه جنحه ۵۴۴ماده 
بعمل ميآيد. 

 

 - در صورتيكه تعقيب تاجر ورشكسته بتقصير از طرف مدعي العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهيچوجه نميتوان ۵۴۵ماده 
بهيئت  طلبكارها تحميل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند اقدام بوصول اين مخارج كنند مگر پس از 

انقضاي مدتهاي معينه در قرارداد. 

 

 - مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه بنام طلبكارها ميشود در صورت برائت تاجر بعهدة هيئت طلبكارها و در ۵۴۶ماده 
صورتيكه محكوم  شد بعهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد. 

 

 - مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشكسته را بعنوان ورشكستگي بتقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي ۵۴٧ماده 
خصوصي واقع  شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر. 

 

 - مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها بعمل مي آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته بعهده دولت و در ۵۴٨ماده 
صورت برائت  ذمه بعهده تعقيب كننده است. 

 

فصل دوم - در ورشكستگي به تقلب 

 

 - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كرده و يا بطريق مواضعه و ۵۴٩ماده 
معامالت صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارائي و قروض بطور 

تقلب بميزاني كه در حقيقت مديون  نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات 
ميشود. 

 

 الزم الرعايه است. ۵۴٨ تا ۵۴۵ - راجع بتقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۵٠ماده 

 

فصل سوم - در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند 

 

 - در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشكسته بتقلب محكوم خواهند ۵۵١ماده 
شد:  



) اشخاصيكه عالمًا بنفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود ١
نگاهدارند يا مخفي  نمايند. 

 التزام داده ۴۶٧) اشخاصيكه بقصد تقلب باسم خود يا به اسم ديگري طلب غير مواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده ٢
باشند. 

 

 را مرتكب شده اند ۵۴٩ - اشخاصيكه باسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۵٢ماده 
بمجازاتيكه براي  ورشكسته بتقلب مقرر است محكوم مي باشند. 

 

 - اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود ۵۵٣ماده 
نگاهدارند بمجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد. 

 

 - در موارد معينه در مواد قبل محكمة كه رسيدگي ميكند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده ۵۵۴ماده 
باشد - حكم بدهد:  

) راجع برد كليه اموال و حقوقيكه موضوع جرم بوده است بهيئت طلبكارها - اين حكم را محكمه در صورتيكه مدعي خصوصي ١
هم نباشد  بايد صادر كند. 

) راجع بضرر و خساراتي كه ادعا شده است. ٢

 

 - اگر مدير تصفيه در حين تصدي بامور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت ۵۵۵ماده 
محكوم خواهد شد. 

 

 - هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه بورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ۵۵۶ماده 
ديگري تباني نمايد يا  قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد بنفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد 

در محكمه جنحه بحبس تأديبي از شش ماه  تا دو سال محكوم مي شود. 

 

 - كليه قراردادهائي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر كس حتي خود تاجر ورشكسته ۵۵٧ماده 
محكوم به بطالن است - طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه بموجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است 

باشخاص ذيحق مسترد دارد. 

 

 - هر حكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يا بموجب فصول سابق صادر بشود بايد بخرج محكوم عليه اعالن گردد. ۵۵٨ماده 

 

فصل چهارم - در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي بتقصير يا تقلب 

 

 - در تمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي شود رسيدگي به كليه ۵۵٩ماده 
 مذكور است از صالحيت محكمه جزا خارج خواهد بود. ۵۵۴دعادي (دعاوي) حقوقي بغير از آنچه در ماده 

 

 - مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطالعات الزمه را ۵۶٠ماده 
باو بدهد. 



 

باب سيزدهم - در اعاده اعتبار 

 

 - هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كامًال بپردازد حقًا ۵۶١ماده 
اعاده اعتبار مي نمايد. 

 

 - طلبكارها نمي توانند از جهت تأخيري كه در اداِء طلب آنها شده است براي بيش از پنجسال مطالبه متفرعات و ۵۶٢ماده 
خسارت نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه ميشود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد. 

 

 - براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار ۵۶٣ماده 
حاصل كند بايد ثابت  نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقي 

مخصوصي وجود داشته باشد. 

 

 - در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقوداالثر يا غائب بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ۵۶۴ماده 
ورشكسته بايد وجوهي را كه به آنها مديون است با اطالع مدعي العموم در صندوق عدليه بسپارد و همينكه تاجر معلوم كرد 

اين وجوه را سپرده است بري الذمه محسوب است. 

 

 - تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاريخ اعالن ورشكستگي ميتوانند ۵۶۵ماده 
اعتبار خود را اعاده  نمايند:  

) تاجر ورشكستة كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. ١
اين ترتيب در مورد  شريك شركت ورشكستة كه شخصًا تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت ميشود. 

) تاجر ورشكستة كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده اند. ٢

 

 - عرضحال اعاده اعتبار بايد بانضمام اسناد مثبته آن بمدعي العموم حوزه ابتدائي داده شود كه اعالن ورشكستگي ۵۶۶ماده 
در آن حوزه واقع شده است. 

 

 - سواد اين عرضحال در مدت يكماه در اتاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين در اداره مدعي العموم بدايت الصاق و ۵۶٧ماده 
اعالن ميشود بعالوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را بكليه طلبكارهائي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر 

 كامًال دريافت نكرده اند بوسيله مكتوب ۵۶٢ و ۵۶١ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 
سفارشي اعالم دارد. 

 

 طلب خود را كامًال دريافت نكرده ميتواند در مدت يكماه از تاريخ ۵۶٢ و ۵۶١ - هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد ۵۶٨ماده 
اعالم مذكور در ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند. 

 

 - اعتراض بوسيله اظهارنامه كه بضميمه اسناد مثبته بدفتر محكمه بدايت داده ميشود بعمل ميآيد - طلبكار معترض ۵۶٩ماده 
مي تواند  بموجب عرضحال در حين رسيدگي بدعوي اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود كند. 

 



 - پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه بتوسط مدعي العموم بعمل آمده است بانضمام عرايض اعتراض برئيس ۵٧٠ماده 
محكمه داده  ميشود رئيس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را بجلسه خصوصي محكمه احضار ميكند. 

 

 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار ميدهد و ۵۶١ - در مورد ماده ۵٧١ماده 
 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده بطوريكه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم ميدهد و در هر دو صورت حكم ۵۶۵در مورد ماده 

بايد در جلسه علني صادر گردد. 

 

 - مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ اعالم حكم ۵٧٢ماده 
بوسيله مكتوب  سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند - محكمه استيناف پس از 

 حكم  صادر ميكند. ۵٧١رسيدگي بر حسب مقررات ماده 
 

 

 - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه. ۵٧٣ماده 

 

 - اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر ميگردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي ۵٧۴ماده 
اينكار مقرر است  ثبت خواهد شد.  

 اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمة كه حكم ميدهد نباشد در ستون مالحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره 
ثبت اسناد محل موجود  است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز بحكم مزبور اشاره ميشود. 

 

 - ورشكستگان بتقلب و همچنين اشخاصيكه براي سرقت يا كالهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده اند مادامي ۵٧۵ماده 
كه از جنبه جزائي  اعاده حيثيت نكرده اند نمي توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند. 

 

باب چهاردهم - اسم تجارتي 

 

 - ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در موارديكه وزارتعدليه ثبت آنرا الزامي كند. ۵٧۶ماده 

 

 - صاحب تجارتخانة كه شريك در تجارتخانه ندارد نميتواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود ۵٧٧ماده 
شريك باشد. 

 

 - اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم ۵٧٨ماده 
تجارتي ثبت شده با اسم خانوادگي او يكي باشد. 

 

 - اسم تجارتي قابل انتقال است. ۵٧٩ماده 

 

 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنجسال است. ۵٨٠ماده 

 



 - در موارديكه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد مقرر ثبت بعمل نيايد اداره ثبت اقدام بثبت كرده و سه برابر ۵٨١ماده 
حق الثبت مأخوذ  خواهد داشت. 

 

 - وزارتعدليه بموجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعالن آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه باسم ۵٨٢ماده 
تجارتي را معين خواهد كرد. 

 

باب پانزدهم - شخصيت حقوقي 

 

فصل اول - اشخاص حقوقي 

 

 - كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. ۵٨٣ماده 

 

 - تشكيالت و مؤسساتيكه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه ۵٨۴ماده 
وزارتعدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا ميكنند. 

 

 - شرايط ثبت مؤسسات و تشكيالت مذكور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.  ۵٨۵ماده 

 قانون ثبت اسناد و ١٣۵ حق الثبت مؤسسات و تشكيالت مطابق نظامنامه از پنج ريال طال تا پنج پهلوي و بعالوه مشمول ماده 
امالك است. 

 

 - مؤسسات و تشكيالتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي توان ثبت كرد. ۵٨۶ماده 

 

 - مؤسسات و تشكيالت دولتي و بلدي بمحض ايجاد و بدون احتياج بثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند. ۵٨٧ماده 

 

فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي 

 

 - شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي ۵٨٨ماده 
كه بالطبيعه فقط انسان  ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف اّبوت - نبوت و امثال ذالك. 

 

 - تصميمات شخص حقوقي بوسيله مقاماتيكه بموجب قانون يا اساسنامه صالحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته ۵٨٩ماده 
ميشود. 

 

 - اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است. ۵٩٠ماده 

 

 - اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است. ۵٩١ماده 



 

باب شانزدهم - مقررات نهايي 

 

 - در مورد معامالتي كه سابقًا تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي باعتبار بيش از يك امضاء كرده اند خواه بعضي از ۵٩٢ماده 
امضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبكار ميتواند بامضاءكنندگان مجتمعًا يا منفردًا رجوع نمايد. 

 

 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بديگران ۵٩٣ماده 
نيز هست. 

 

 - باستثناي شركت هاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي بكليه شركتهاي ايراني موجود كه بامور تجارتي ۵٩۴ماده 
 مهلت داده ميشود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اينقانون وفق داده و ١٣١١اشتغال دارند تا اول تير ماه

 رفتار خواهد ١٣١٠تقاضاي ثبت نمايند و اال نسبت بشركت متخلف  مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 
شد. 

 

 - هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا ششماه ديگر از طرف ۵٩۵ماده 
محكمه صالحيتدار مهلت اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق الثبت شركت پرداخته شود. 

 

 و تبصره آن و ٢٠١ اين قانون در آن قسمتي كه مربوط بجزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده ١۵ - تاريخ اجراي ماده ۵٩۶ماده 
 خواهد بود. ١٣١٢ اول فروردين ٢٢٠قسمت اخير ماده

 

 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري ۶ - شركت هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف ۵٩٧ماده 
مطابق مقررات اين قانون  تشكيل دهند و اال هر صاحب سهمي حق دارد انحالل شركت را تقاضا كند. 

 

 ۴٧٣ - طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده ۵٩٨ماده 
نبوده و از حقي كه بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد. 

 

 - نسبت بطلبكاراني كه در امور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده اند ۵٩٩ماده 
 اينقانون رفتار كنند و اال ۴۶٢مدير تصفيه هر ورشكسته اعالني منتشر كرده و يكماه بآنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 

 خواهند شد. ۴٧٣مشمول مقررات ماده 

 

 - قوانين ذيل:  ۶٠٠ماده 

 قانون تجارت راجع ٢٠۶ - قانون اصالح ماده ١٣٠۴ و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد ١٣٠٣ دلو ٢۵ قانون تجارت مصوب 
 قانون تجارت نسبت ۴۴ و قسمتي از ماده ٢٧٠ - قانون اجازه عدم رعايت ماده ١٣٠٧ تير ماه ٢باعتراض عدم تأديه  مصوب 

 از تاريخ اول خرداد ١٣٠٧ تير ماه ٣٠بتشكيالت و اساسنامه شركت سهامي بانك  ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 
 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور بموقع اجرا گذاشته  ميشود. ١٣١١ماه 

 

 «  وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس ١٣١٠ فروردين ٣٠چون بموجب قانون 
از تصويب كميسيون  قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است 



معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل  نموده ثانيًا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد » عليهذا ( قانون 
تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون 

قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست. 

 

 رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر


