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 اقتصادي

 قضايي و حقوقي –عمران  -صنايع و معادن–اجتماعي



 ٢

  اداره كل قوانين



 ٣

  باسمه تعالي
  

 1/4/1387 تاريخ          46133/40050شماره 

  معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
  

  :موافقت نمود 19/3/1387هيأت وزيران در جلسه مورخ 
تأييـد شـده   » دفتر هيأت دولت«لوايح مندرج در فهرست پيوست كه به مهر 

  .است، در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد
  جمهورمعاون اول رئيس - پرويز داودي

  
   10/5/1384تاريخ             28509/33201شماره 

  رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي ـ جناب آقاي حدادعادل 
  

اليحـه تجــارت كــه بنــا بــه پيشــنهاد وزارت بازرگــاني در جلســه مــورخ    
، براي طـي تشـريفات قـانوني بـه     وزيران به تصويب رسيده استهيأت 1384/4/5

  . شودپيوست تقديم مي
  

  رئيس جمهورـ  سيدمحمد خاتمي
  

يكي از اركان اصلي توسـعه و پيشـرفت كشـور، نهادهـاي پويـا از جملـه         
در اين راستا سعي و اهتمام براعتالي قـوانين بـه عنـوان    . باشدنهادهاي حقوقي مي



 ٤

  . عنصر اصلي نهاد حقوقي كشور از اولويتهاي اساسي است
شكوفايي اقتصاد ملي به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قـوانيني اسـت كـه      

ين جذاب و شفاف ساختن محيط كسب و كار باتوجه به ويژگيهاي ملـي و در  درع
تعامل با تحوالت اقتصاد جهاني با به نظم كشيدن روابط اقتصادي از حقوق فعـاالن  

  . اين عرصه پشتيباني كند
مجموعـه . باشدهمتا ميترديد قانون تجارت بيدر بين قوانين اقتصادي بي  

رعين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريـف تـاجر   اي بسيط و داي كه در گستره
، از اسناد تجارتي تا حقوق شركتها و از ثبـت تـاجر تـا    گرفته تا قراردادهاي تجاري

از ايـن رو  . هاي فراوان ديگر را به نظم درميـĤورد تصفيه و ورشكستگي آن و حوزه
   .نظير استچه از لحاظ گستردگي موضوعات و چه از باب حساسيت آنها بي

كشـور   1807كـه از قـانون تجـارت     1311قانون تجارت ايـران مصـوب     
رغم گذشت مدت زمان طوالني از تـاريخ تصـويب   ، عليفرانسه اقتباس شده است

اوليه آن و دگرگوني در شـرايط اقتصـاد جهـاني و اوضـاع و احـوال اجتمـاعي بـا        
ين قانون كـه  ا. تحوالت اجتماعي و تغيير روابط اقتصادي و تجاري هماهنگي ندارد

بـرداري از فناوريهـاي روز و   شود، توان بهرهدر حيطه خود قانون مادر محسوب مي
نيــز تــوان همگــامي بــا شــرايط اقتصــادي امــروز را نــدارد و درمــورد بســياري از 

، تجـارت  ، تجـارت الكترونيكـي  گذاري خـارجي موضوعهاي تجارتي نظير سرمايه
، بيمه و مالكيتهاي صـنعتي نارسـا   ، بانكداري، بورس، سرقفلي، مايه تجارتيدريايي

  . باشدمي
با عنايت به قديمي و نارسا بودن قانون يادشده و لزوم تحـول و بـازنگري     



 ٥

در قوانين قديمي به منظور پويا نمودن آن و تطابق با تحوالت اجتمـاعي و اقتصـاد   
  : شود، اليحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم ميجهاني

  
  ارتاليحه تج

  
  تجار و معامالت تجارتي - باب اول 

  
، براي خـود  تاجر شخصي است كه به منظور كسب منفعت مادي -  1ماده   

  . به فعاليت تجارتي اشتغال دارد
  : شوندهاي ذيل ذاتاً تجارتي محسوب ميفعاليت -  2ماده   
  : ، مانند هرگونه فعاليت توزيعي يا خدماتي - الف   
، مادي يـا غيرمـادي بـه    جانوع مال جاندار يا بيخريد يا تحصيل هرن -  1  

هاي الكترونيك و در فضاي مجازي ، هرچند كه ازطريق شبكهقصد فروش يا اجاره
  . انجام شده باشد

تصدي به هرنوع تأسيساتي كه براي تسهيل زندگي و تدارك و عرضه  -  2  
، بنگاههاي ي عموميها، انبارهاامانت فروشي: شود، ازقبيلكاال يا خدمات ايجاد مي
، تهيـه و  اي، خدمات رايانـه رساني، برق، گازرساني، آبرسانيكاريابي و تأمين خدمه

رساندن ملزومات مانند تدارك نيازهاي روزانه منازل و اماكن و سـوخت و انـرژي   
  . ها و سفائن و امثال آن، كشتيمورد نياز كارخانجات

، هاي تفريحـي يـا ورزشـي   مجتمع تصدي به هرنوع تأسيسات ازقبيل -  3  



 ٦

هـا  هاي مختص جشن، سالنهاي عموميها، پاركينگها و مهمانسراها، كمپينگهتل
هـاي خـدمات   هـاي آرايـش و زيبـايي و مجتمـع    ها، سالنها و كنفرانسو ميهماني
ها و مؤسساتي كه خدمات تبليغي و مهندسي و فنـي ارائـه مـي   ، داروخانهبهداشتي

  . دهند
  : رگونه فعاليت توليدي يا صنعتي ماننده - ب   
، اعم از تأسيسات تبديل يـا  برداري از هر قسم كارخانهتأسيس و بهره -  1  

، ، توليديتوليد هر نوع مواد مصرفي و مواد اوليه و ساخت انواع ماشينĤالت صنعتي
هـا و  هـا، هواپيماهـا و هاوركرافـت   ، انواع خودروهـا، كشـتي  كشاورزي و بهداشتي

  . امالت راجع به آنهامع
، پـرورش  ، دامپـروري هاي كشاورزيبرداري از مجتمعتأسيس و بهره -  2  

  . ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور و كشتارگاهها و امثال آن
تصدي به هرنوع عمليات حمل و نقل كاال يا مسافر از راه خشكي يـا   -  3  

  . آب يا هوا به هرنحو كه باشد
، اعم از معادن مربوط ، در خشكي باشد يا در آبمعادن برداري ازبهره -  4  

، يا گازها و همچنين تصدي بـه هـر قسـم نمايشـگاه عمـومي      ، مايعاتبه جمادات
، فرهنگسـراها،  هاي ورزشيها، استاديوموحشها، باغازقبيل سينماها، تئاترها، سيرك

  . امثال آنالمللي كاالها، صنايع و اي يا بينها نمايشگاه منطقهموزه
، ، صـرافي تصـدي بـه عمليـات بـانكي    : هرگونه فعاليت مـالي ماننـد   - ج   

الحسنه و عمليـات بـورس و بيمـه و    مؤسسات مالي واعتباري و صندوقهاي قرض
هرنوع عمليات براتي اعم از صدور و انتقال يا ظهرنويسي بـرات يـا سـفته اعـم از     



 ٧

  . كاغذي و الكترونيكي
تصدي به عمليات داللـي  : اي مانندضدتي و واسطههرگونه فعاليت معا - د   

، العملكـاري ، همچنين تصدي به هر قسم حقو تسهيل معامالت منقول يا غيرمنقول
  . نمايندگي تجارتي و عمليات حراجي

شود، مگر ثابـت  هاي تجار، تبعاً تجارتي محسوب ميكليه فعاليت -  3ماده   
گونه تعهد قراردادي يا قانوني تـاجر كـه   هر. شود كه مربوط به امور تجارتي نيست

هاي تجارتي وي ايجاد شده نيز تجارتي محسوب به مناسبت يا براي اجراي فعاليت
  . شودمي

مقامهـاي تـاجر از طـرف وي    هايي كه نمايندگان يـا قـائم  فعاليت - تبصره   
  . باشدهاي خود تاجر ميدهند در حكم فعاليتانجام مي

  
  يف تاجرحقوق و تكال - باب دوم 

  
  دفاتر تجارتي  - فصل اول 

كاغـذي يـا   (هر تاجر، به استثناي كسبه جزء، مكلف است دفـاتر   -  4ماده   
نامه جايگزين آنها قرار زير يا دفاتر ديگري را كه دولت به موجب آئين) الكترونيكي

  : دهد، داشته باشدمي
  دفتر روزنامه  -  1  
  دفتر كل  -  2  
  دفتر دارايي  -  3  



 ٨

  تر ثبت مكاتبات دف -  4  
نامه مربـوط بـه دفـاتر و نحـوه تنظـيم و نگهـداري آنهـا را        آئين - تبصره   
، ظرف مهلت شش ماه از تـاريخ  هاي بازرگاني و امور اقتصادي و داراييوزارتخانه

تصويب اين قانون و با توجه به قانون تجارت الكترونيك و توسعه و تحول وضـع  
اي هاي نوين حسابداري رايانهو شيوع سيستماقتصادي كشور و حجم فعاليت تجار 

  . االجراء خواهد شدنامه پس از تصويب هيأت وزيران الزماين آئين. نمايندتنظيم مي
دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد كليه عمليات مالي اعم از  -  5ماده   

دين يا خريد و فروش و ديون و مطالبات و ظهرنويسي و هرگونه فعاليتي كه ايجاد 
طلب كند يا مالي را مقيد كند و نيز عمليات محاسباتي را به تـاريخ وقـوع و سـاير    
عمليات كه طبق اصول حسابداري و عرف متداول دفتـرداري در پايـان دوره مـالي    
براي تنظيم صورتهاي مالي الزم است را بالاستثناء و هر روز به ترتيب در آن ثبـت  

  . كند
اي ثبت كليه عمليات دفتر روزنامـه واحـد و يـا    تواند برتاجر مي - تبصره   

دفاتر روزنامه متعدد براي هر طبقه يا طبقـاتي از آنهـا داشـته باشـد، از قبيـل دفتـر       
، دفتر روزنامه بانك و دفاتر روزنامه غيرنقدي مانند خريد و فروش روزنامه صندوق

  . نسيه و اقساطي و يا چند مورد از حسابها
ي است كه كليه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفـاتر  دفتر كل دفتر -  6ماده   

روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت مي
  . پذير باشدشود به ترتيبي كه براساس آن تنظيم صورتهاي مالي امكان

كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه در هر ماه بايد حداكثر  -  1تبصره   



 ٩

  . ه بعد به دفتر كل نقل شودتا پانزدهم ما
تجاري كه داراي شعبه هستند مكلفند بـا توجـه بـه روشـهاي      -  2تبصره   

، خالصه عمليات شعبه يا شعب خود كه داراي دفاتر قانوني باشند را ماه حسابداري
  . صورت الاقل سالي يك بار در دفاتر خود ثبت كنندبه ماه و در غير اين

ري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از دفتر دارايي دفت -  7ماده   
كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز مرتب 
كند و در آن دفتر ثبت و امضاء كند و اين كار بايد تا پانزدهم فـروردين سـال بعـد    

  . انجام پذيرد
ت و صـورت  دفتر ثبت مكاتبات دفتري اسـت كـه كليـه مكاتبـا     -  8ماده   

حسابهاي وارده و صادره و قراردادهاي تاجر اعم از كاغذي يا الكترونيكي به ترتيب 
  . تاريخ و با قيد شماره بايد در آن ثبت شود

به استثناء دفتر (اين قانون ) 4(درصورتي كه دفاتر مذكور در ماده  -  9ماده   
سط نماينده اداره به صورت كاغذي تنظيم و نگاهداري شوند بايد تو) ثبت مكاتبات

ثبت امضاء و تعداد صفحات و مشخصات كامل صاحب دفتـر در صـفحات اول و   
اين دفاتر بايد داراي نمـره ترتيبـي باشـد و كليـه معـامالت و      . آخر آن نوشته شود

هرگونـه  . عمليات مالي به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوص به آن نوشـته شـود  
پائين خطوط نوشتن و امثال آن در ايـن   ،، جاي سفيد گذاشتن، حك كردنتراشيدن

  . دفاتر ممنوع است
، نگهـداري و قابليـت اسـتناد دفـاتر     ضوابط مربوط بـه تنظـيم   -  1تبصره   

، تنظيم خواهد بيني شدهاين قانون پيش) 4(، به ترتيبي كه در تبصره ماده الكترونيكي



 ١٠

  . شد
و الكترونيكـي را   تاجر بايد دفاتر هر سال مالي اعم از كاغـذي  -  2تبصره   
  . سال پس از پايان آن سال مالي نگهداري كندحداقل ده
اين قانون و ساير دفاتري كه تجار بـراي  ) 4(دفاتر موضوع ماده  -  10ماده   

برند درصورتي كه مطابق مقـررات ايـن قـانون تنظـيم     امور تجارتي خود به كار مي
رت در برابر صاحب آن قابل شود بين تجار در امور تجارتي اعتبار دارد و درهرصو

  . استناد است
صـورت الكترونيكـي تنظـيم شـده باشـد،      هرگاه دفاتر تجارتي به - تبصره   

درصورتي قابل استناد است كه سنديت آن طبق قانون تجارت الكترونيكي پذيرفتـه  
  . شود

) 10 000 000(مسـتلزم ده ميليـون   ) 9(و ) 4(تخلـف از مـواد    -  11ماده   
ريال جزاي نقدي است و قطع نظر از تقاضـاي  ) 30 000 000(ليون ريال تا سي مي

ايـن  . تواند رأساً حكم بدهـد ، دادگاه تجارتي ميمدعي خصوصي يا مقامات قضايي
اي كـه دفتـر مرتـب نـدارد،     مجازات مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته

  . نيست
  

  دفتر ثبت تجارتي - فصل دوم 
با منافع مشترك و تجار به اسـتثناء كسـبه جـزء     گروه اقتصادي -  12ماده   

تصويب هيـأت  اي كه به پيشنهاد وزارت دادگستري بهنامهبايد نام خود را طبق آئين
متخلف از اين حكم به . وزيران خواهد رسيد، در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند



 ١١

ريـال  ) 30 000 000(ريال تا سي ميليون ) 10 000 000(جزاي نقدي از ده ميليون 
  . نام در دفتر ثبت تجارتي امارهء تاجر بودن ثبت كننده استثبت. محكوم خواهد شد

وزارت دادگستري موظف است ظرف سه ماه از تصويب اين قانون آئـين   
  . تصويب هيأت وزيران برساندنامه اين ماده را تهيه و به

دفتـر   نامـه مربوطـه در  اسم و مشخصات تاجري كه طبق آئـين  -  1تبصره   
كند، بايـد در روزنامـه رسـمي جمهـوري اسـالمي و يـك       نام ميثبت تجارتي ثبت

توانند بـا مراجعـه   روزنامه كثيراالنتشار براي اطالع عموم آگهي شود و اشخاص مي
  . ، اطالعات راجع به تاجر را مطالبه كنند و از آنها رونوشت بگيرندبه دفتر ثبت

ثبت تجارتي را وزارت دادگسـتري بـا   مقررات مربوطه به دفتر  -  2تبصره   
  . نامه معين خواهد كردموجب آئينتصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به

، هر تاجر، به اسـتثناء كسـبه جـزء بايـد در كليـه اسـناد، اوراق       -  13ماده   
ها، تابلوها و ساير مكتوبات خطي يا چاپي يا الكترونيكي خـود  صورتحسابها، آگهي

اي به ثبـت رسـيده اسـت واال بـه جـزاي نقـدي از ده       كه با چه شماره تصريح كند
  . شودريال محكوم مي) 30 000 000(ريال تا سي ميليون ) 10 000 000(ميليون 

اي كـه  نامهكسبه جزء و ضوابط مرتبط با فعاليت آنها مطابق آئين -  14ماده   
گـاني تهيـه و بـه   ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشـنهاد وزارت بازر 

  . شودرسد، معين ميتصويب هيأت وزيران مي
  
  

  نام تجارتي  - فصل سوم 



 ١٢

، اسم يا عنواني است كه نمايانگر يا مشخص كننـده  نام تجارتي -  15ماده   
  . تاجر باشد
فعاليت تحت يك نام تجارتي درصورتي مجـاز اسـت كـه نـام      -  16ماده   

  . تجارتي ثبت شده باشد
. تجارتي نبايد طوري انتخاب شود كه موجب اشـتباه گـردد  نام  -  17ماده   

توانـد بـراي بنگـاه تجـاري خـود اسـمي       مثالً تاجري كه داراي شريك نيست نمي
انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد، يا اسمي انتخاب كنـد كـه بـه نـام تـاجر      
ديگري مشتبه شود، همچنين هر اسمي كه استفاده از آن برخالف نظـم عمـومي يـا    

  . خالق حسنه باشد، ممنوع استا
، براي دارنده آن حق انحصـاري ايجـاد   پس از ثبت نام تجارتي -  18ماده   

تواند نام تجارتي ثبت شده ديگران را براي فعاليت تجارتي شود هيچ تاجري نميمي
همچنين استفاده از . خود انتخاب كند، خواه به صورت اسم يا عالمت تجارتي باشد

، هرچند كه تجارتي مشابه كه باعث گمراهي عموم شود ممنوع استاسم يا عالمت 
  . نام خانوادگي تاجر باشد

  . نام تجارتي تنها به همراه سرمايه تجارتي قابل انتقال است -  19ماده   
هاي دادگستري و بازرگاني مكلفند ظرف شش ماه از وزارتخانه -  20ماده   

نـام تجـارتي را   به شرايط و ضـوابط ثبـت  نامه مربوط تاريخ تصويب اين قانون آئين
  . تصويب هيأت وزيران برسانندتهيه و به

  
  قراردادهاي تجارتي - باب سوم 



 ١٣

  
  داللي  - فصل اول 

، واسطه انجام معـامالت  دالل شخصي است كه درمقابل اجرت -  21ماده   
 ، طرف معاملـه پيـدا  اي استشود يا براي شخصي كه مايل به انجام دادن معاملهمي
، قرارداد داللـي تـابع مقـررات راجـع بـه      جز درموارد مصرح در اين قانون. كندمي

  . وكالت است
هاي تجارتي مربوط به خدمات و تواند در انواع فعاليتدالل مي -  22ماده   

، بـه كاال، اعم از معامالت منقول و غيرمنقول و عمليات بيمه و حمل و نقل و غيـره 
  . عنوان واسطه دخالت كند

تواند به فعاليت تجارتي به سود خود نيز بپردازد، اما به دالل مي -  23ماده   
  . تواند در موضوع داللي به حساب خود اقدام كندعنوان نميهيچ

چنانچه دالل به هرعنوان به حساب خود به معامالتي بپردازد كـه   - تبصره   
ـ  در آن موضوع اقدام به داللي مي ه جبـران خسـارت   كند، معامله او باطل اسـت و ب

  . شودديده از اين اقدام محكوم ميزيان
دالل بايد با صداقت دوطرف معامله را از جزئيات قرارداد آگـاه   -  24ماده   

سازد و درمقابل هر يك از آن دو، مسؤول تقلب و تقصـير خـويش اسـت هرچنـد     
  . داللي را فقط براي يكي انجام داده باشد

قـانون نظـام صـنفي    ) 11(وع مـاده  هيأت عـالي نظـارت موضـ    -  25ماده   
و  1382مكلف است با رعايت قانون نظام صنفي مصوب سـال   1382مصوب سال 
داللي اشتغال دارنـد در چـارچوب   ، فعاليت واحدهاي صنفي را كه بهاصالحات آن



 ١٤

اي الزم توسـط  هاي صنفي انتظام بخشد و بر تدوين موازين و ضوابط حرفهاتحاديه
اي كه هر تشكل تا پايان يك سال پس گونهنظارت كند، به هاي صنفي مزبورتشكل
داللـي در رشـته  . االجراء شدن اين قانون داراي ضوابط و مقررات الزم شوداز الزم

  . هايي كه داراي مقررات خاص هستند از شمول اين ماده مستثني است
تواند از سوي يكي از دو طرف معامله دريافـت وجـه   دالل نمي -  26ماده   

اي را ا تأديه دين كند يا تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد، مگر اينكه چنين اجازهي
  . داشته باشد

دالل مسؤول اشياء و اسنادي است كه در جريـان معاملـه بـه او     -  27ماده   
، مگراينكه ثابت كند ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبور ناشي از علتي داده شده

  . خدمه و كاركنان او مربوط نبوده استاست كه به شخص يا 
درموردي كه فروش از روي نمونه باشد، دالل بايد نمونه كاال را  -  28ماده   

تا پايان اجراي تعهدهاي دو طرف يا زماني كه در قرارداد قيد شده است نگـاه دارد،  
  . مگر اينكه به تراضي دوطرف از اين قيد معاف شده باشد

ايـن قـانون درمـورد افشـاء هرگونـه اسـرار و       ) 23(حكم مـاده  -  29ماده   
، كه دالل به اقتضاي شغل خود از آن آگاه شده است نيـز  اطالعات دو طرف معامله

ايـن  ) 24(، مطابق مـاده اطالعاتي كه براي انجام صحيح وظايف داللي. جاري است
است همچنين . قانون بايد به اطالع دو طرف معامله برسد، مشمول اين حكم نيست

بـار  دانـد، و زيـاني بـه   اي انتقال آن را به ديگران مباح مـي اطالعاتي كه عرف حرفه
  . نميĤورد

تواند در يك زمان براي چند آمر داللـي كنـد، در ايـن    دالل مي -  30ماده   



 ١٥

، بايد آمران را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن اسـت موجـب تغييـر    صورت
  . رأي آنها شود، آگاه سازد

هرگاه اسناد معامله انجام شده توسط دالل بـين دو طـرف رد و    -  31ده ما  
بدل شود، درصورتي كه امضاها راجع به اشخاصي باشد كه توسط او معاملـه كـرده  

  . اند، دالل ضامن اصالت امضاي آن اسناد است
كند و اجراي دالل ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها داللي مي -  32ماده   

  . شود، نيستتوسط او انجام مي معامالتي كه
دالل مسؤول ارزش و كيفيت و جـنس موضـوع مـورد معاملـه      -  33ماده   
  . كه ثابت شود تقصير از جانب او بوده است، مگر ايننيست

هرگاه معامله كننده به اعتبار تعهـد شـخص دالل معاملـه كنـد،      -  34ماده   
  . از آن در برابر او است دالل ضامن اعتبار معامله و اجراي تعهدهاي ناشي

درصورتي كه دالل در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بـه   -  35ماده   
  . باشدداند اطالع دهد وگرنه مسؤول خسارات وارده ميطرفي كه اين نكته را نمي

درصورتي كه دالل در معامله سهيم باشد با آمـر خـود متضـامناً     -  36ماده   
  . مسؤول اجراي تعهد است

تواند اجرت داللي را مطالبه كند مگـر درصـورتي كـه    دالل نمي -  37ماده   
  . معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد

دالل حق ندارد برخالف تعهد خود در برابـر كسـي كـه بـه او      -  38ماده   
، به نفع طرف ديگر معامله اقدام كند يا برخالف عرف تجـارتي  مأموريت داده است

از آن طرف وجهي دريافت يا وعدهء وجهـي را قبـول كنـد درايـن صـورت      محل 
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  . مستحق دريافت اجرت و مخارجي كه كرده است نخواهد بود
هرگاه اتمام معامله منوط به حصول شـرطي باشـد، دالل پـس از     - تبصره   

  . ، مستحق اجرت استتحقق شرط
ند، حتي در فـرض  كمخارجي را كه دالل با اذن يا اجازه آمر مي -  39ماده   

همچنين است درموردي كه عرف تجارتي . انجام نشدن معامله نيز قابل مطالبه است
  . اي حكم كندمحل به پرداخت هزينه

درصورتي كه معامله اقاله يا به اسـتناد يكـي از خيـارات فسـخ      -  40ماده   
دالل رود، مشروط بر اين كه انحالل معامله منتسب بـه  بشود حق داللي از بين نمي

  . نباشد
  . داللي معامله ممنوع اجرت ندارد -  41ماده   
، در دفتـر  اين قـانون ) 4(دالل بايد عالوه بر دفاتر موضوع ماده  -  42ماده   

اند با ذكر مشخصات معاملـه و  اي كليه معامالتي را كه به داللي او انجام گرفتهويژه
  . طرفهاي معامله ثبت كند

اي كـه ظـرف   نامـه نگي ثبت معامالت را آئيننحوه تنظيم اين دفتر و چگو  
شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد 

رسد، معـين  ، بازرگاني و دادگستري ميتصويب وزراي امور اقتصادي و داراييو به
  . خواهد كرد

  



 ١٧

  العملكاري حق - فصل دوم 
است كه به موجب آن شخصي كه حق العملكاري قرارداديحق -  43ماده   

باشد، معامله يـا معـامالت   شود بنا به درخواست ديگر كه آمر ميالعملكار ناميده مي
  . دهد، به نام خود و به حساب آمر انجام ميمشخصي را در ازاي كارمزدي معين

، مقـررات راجـع   درمواردي كه در اين قانون سكوت شده است -  44ماده   
  . العملكاري جاري خواهد بودبه وكالت در حق

العملكار بايد آمر را از جريـان اقـدامات خـود آگـاه كنـد و      حق -  45ماده   
درنگ مراتب را با ذكر مشخصات و زمان معامله به ، بيدرصورت انجام دادن معامله

  . آمر اطالع دهد
، العملكار مكلف به بيمه كردن اموال موضوع معامله نيسـت حق -  46ماده   

  . در مواردي كه به حكم قانون و يا دستور آمر بيمه اجباري باشد مگر
العملكـار ارسـال شـده    منظور فروش براي حقاگر كااليي كه به -  47ماده   

العملكار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بـه متصـدي   ، معيوب باشد، حقاست
، اقـدامات  نحو مقتضي براي محافظت كـاال ، بهحمل و نقل و تعيين ميزان خسارت

الزم را به عمل آورد و آمر را از اقدامات خود آگاه كند، وگرنـه مسـؤول خسـارت    
  . ناشي از اين غفلت است

العملكار براي فروش اگر بيم فساد سريع كااليي رود كه نزد حق -  48ماده   
العملكار مكلـف اسـت   ، درصورتي كه منافع آمر ايجاب كند، حقارسال شده است

  . اطالع دادستان يا نماينده او به فروش برساندكاال را با 
العملكار كاال يا خدمات را به كمتـر از قيمتـي كـه آمـر     اگر حق -  49ماده   



 ١٨

، بخـرد  معين كرده است بفروشد يا به قيمتي بيش از آنچه آمـر معـين كـرده اسـت    
 العملكار ثابت كنـد معاملـهء  ، مگر اينكه حقدربرابر آمر مسؤول تفاوت قيمت است

انجام شده به منظور جلوگيري از ورود ضرر بيشتري به آمر بوده و تحصيل اجازهء 
  . ، مقدور نبوده استآمر به هنگام

العملكـار تقصـير كـرده باشـد، مسـؤول جبـران كليـه        اگر حـق  -  50ماده   
  . خساراتي است كه از تقصير او ناشي شده است

از قيمتي كه آمـر معـين كـرده    العملكار، كاال را به كمتر اگر حق -  51ماده   
، بفروشد حـق اسـتفاده از   ، بخرد يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين كرده استاست

  . تفاوت قيمت را ندارد و بايد آن را به حساب آمر محسوب كند
العملكار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشـد يـا   اگر حق -  52ماده   

با وجود . رهاي ناشي از آن برعهده خود او استپرداخت دهد، ضربراي خريد پيش
پرداخت را ايجاب كنـد، حـق  اين درصورتي كه عرف تجارتي فروش نسيه يا پيش

  . شود، مگر درصورت دستور مخالف آمرالعملكار ماذون به آن محسوب مي
العملكار در مقابل آمر مسؤول اجراي تعهدات طرف معامله حق -  53ماده   
كه مجاز به معاملهء اعتباري نباشد يا ضمانت طرف معامله را كرده ، مگر اين نيست

  . باشد يا عرف تجارتي او را مسؤول شناسد
هاي الزم براي انعقاد معامله و اجراي تعهدات ناشي از آنهزينه -  54ماده   

العملكـار  ، به عهـده آمـر اسـت و اگـر حـق     ، مانند انبارداري و حمل و نقل و بيمه
همچنين است هر پرداخت ديگري كـه در  . تواند آن را مطالبه كند، ميپرداخته باشد

  . جريان معامله به سود آمر انجام شده است



 ١٩

شود كه معامله انجام شده العملكار مستحق كارمزد ميوقتي حق -  55ماده   
باشد، نسبت به مواردي كه عدم انجام آن مستند به فعل آمر يا سبب ديگـري بـوده   

  . كندلكار مستحق اجرتي است كه عرف براي اقدام او معين ميالعم، حقاست
عنـوان مثـال بهـايي    العملكار رعايت امانت را نكند و بهاگر حق -  56ماده   

بيش از قيمت خريد يا كمتر از قيمت فروش به حساب آمر منظـور دارد، مسـتحق   
. قـرار گيـرد  تواند خود طرف معامله با خريدار يا فروشـنده  كارمزد نيست و آمر مي

  . اين امر مانع از اجراي مجازات خيانت در امانت نخواهد بود
العملكار در مقام وصول مطالبـات خـود از آمـر نسـبت بـه      حق -  57ماده   

  . اموال موضوع معامله و قيمتي كه اخذ كرده است حق حبس دارد
اگر فروش كاال ممكن نشود و يا آمر از اجـازه فـروش رجـوع     -  58ماده   

تواند آن العملكار ميالعملكار بگذارد، حقكاال را بيش از حد متعارف نزد حق كند و
اگر آمر در محل . را با نظارت دادستان يا نماينده او ازطريق مزايده به فروش برساند

نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد، فروش بدون حضور او يـا نماينـده او بـه    
 بايد به نحو مضبوطي به او اطالع داده باشد، مگـر  در هرحال قبالً. عمل خواهد آمد

  . الفساد باشداين كه كاال ضايع شدني يا سريع
العملكار مأمور به خريد يا فروش كاال يا اسناد تجـاري  اگر حق -  59ماده   

توانـد خـود طـرف    يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد، مي
در ايـن صـورت طـرف    . ر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشدمعامله قرار گيرد، مگ

العملكار هاي قراردادي يا متعارف حقالعملكار مانع از مطالبه هزينهمعامله بودن حق
  . نيست

تواند طرف معامله قرار گيرد، اگـر  العملكار ميدرموردي كه حق -  60ماده   



 ٢٠

الع دهـد، خـود طـرف معاملـه     انجام معامله را بدون تعيين طرف معامله به آمر اطـ 
  . شودمحسوب مي

العملكـار قبـل از ارسـال    اگر آمر از امر خود رجوع كند و حـق  -  61ماده   
  . اي را انجام دهدتواند معامله، از اين رجوع مطلع گردد ديگر نميخبر معامله

دهد براي آمر محسوب مـي العملكار انجام ميمعامالتي كه حق -  62ماده   
ينكه خالف آن را در معامله تصريح كند يا بعد خـالف آن ثابـت شـود    شود، مگر ا

ولي اگر موضوع معامله مال معـين و متعلـق بـه آمـر باشـد، آن معاملـه بـراي آمـر         
  . شودمحسوب مي

  
  حمل و نقل  - فصل سوم 

  : تعاريف -  63ماده   
موجـب آن شخصـي كـه    پيمـاني اسـت كـه بـه    : قرارداد حمل و نقل -  1  

كند كه درمقابل اجرتشود در برابر ديگري تعهد ميو نقل ناميده ميمتصدي حمل 
، اشخاص يا كاالها را با شرايط معين و با وسيله معيني از محلـي بـه محـل ديگـر     

  . حمل كند
، تصـدي بـه   شخصي است كه درمقابل اجـرت : متصدي حمل و نقل -  2  

  . گيردحمل كاالها يا اشخاص را برعهده مي
شخصي است كه اجـراي قـرارداد حمـل و    : ل كننده فرعيحمل و نق -  3  

ايـن  . شـود نقل يا اجراي بخشي از آن توسط متصدي حمل و نقل به او واگذار مي
تعريف شامل هر شخص ديگري هست كه اجراي تمام يا بخشي از قرارداد به وي 
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  . واگذار شده است
دي حمل و شخصي است كه به نام يا به حساب وي با متص: فرستنده -  4  

نقل قرارداد بسته شده يا كاال به نام يا بـه حسـاب وي بـه متصـدي حمـل و نقـل       
  . تحويل داده شده است

  . باشدشخصي است كه مجاز به دريافت كاال در مقصد مي: گيرنده -  5  
كاال شامل هرگونه مال اعم از اموال و اشياء جامد يا مايع يا گـاز  : كاال -  6  

، قفس يا پالت يا هـر  درموردي كه كاال در داخل كانتينر، جعبه. گرددو حيوانات مي
، كلمـه كـاال   بندي شده اسـت اي بستهگونهوسيله مشابه ديگري قرار داده شده يا به

گردد، به شـرط آنكـه   ، پالت و وسايل مشابه ديگر نيز مي، قفسشامل كانتينر، جعبه
  . به وسيله فرستنده تهيه شده باشد

سندي كاغذي يا الكترونيك است كه به تقاضـاي فرسـتنده و   : بارنامه -  7  
به وسيله متصدي حمل و نقل يا نماينده او صادر و توسط اشخاص ياد شده امضاء 
گرديده و مشخصات كامل كاال در آن قيد شده است و دليل وجود قرارداد حمل و 

ر عـدم صـدو  . شـود نقل و رسيد تحويل كاال به متصدي حمل و نقل محسوب مـي 
  . بارنامه يا ناقص بودن آن تأثيري براعتبار قرارداد حمل و نقل ندارد

دوره مسـؤوليت متصـدي   : دوره مسؤوليت متصدي حمل و نقل كـاال  -  8  
شود كه كاال در مبدأ حمل دراختيار و تحـت  اي شروع ميحمل و نقل كاال از لحظه

كه در مقصـد دراختيـار و    گيرد تا زمانيمقام وي قرار مي، نماينده يا قائمكنترل وي
  . ، نماينده يا قائم مقام وي قرار داده شود، ادامه داردتحت كنترل گيرنده

دوره مسؤوليت متصدي حمل و نقل مسافر شـامل مـدتي اسـت كـه      -  9  
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، داخل وسيله مسافر در سالن يا سكوي مخصوص سوار شدن و درحال سوار شدن
  . شدن از آن استنقليه و در حال پياده

كه قانون ديگر ، تابع اين قانون است مگر آنقرارداد حمل و نقل -  64ماده   
، قـرارداد حمـل و نقـل    درموارد سكوت. مقررات خاصي براي آن وضع كرده باشد

  . تابع قواعد عمومي وكالت است
  : فرستنده بايد اين اطالعات را به متصدي حمل و نقل ابالغ كند -  65ماده   
  . يرندهنشاني صحيح گ -  1  
  . محل تحويل كاال -  2  
چنانچه كاال در . ، اعم از تعداد، مقدار و وزننوع كاال و مشخصات آن -  3  

طول مدت حمل نياز به مراقبت مخصوص داشـته باشـد، ماننـد كاالهـاي گرانبهـا،      
، بايـد  ، فاسد شدني و خورنـده زا، تبخير شونده، كاالهاي خطرناك و آتشحيوانات

چنانچه فرستنده اطالعات ياد شـده  . وط به آن نيز به وضوح ارائه شوداطالعات مرب
  . هاي ناشي از آن بر عهده وي خواهد بودرا ارائه نكند يا به غلط ارائه دهد خسارت

دار بندي كنـد و عهـده  فرستنده بايد كاال را به طرز مناسب بسته -  66ماده   
ناشـي از بـارگيري و    ، ولـي خسـارات  بنـدي اسـت  خسارت ناشي از عيوب بسـته 

  . بارچيني نادرست برعهده متصدي حمل و نقل است
بندي عيب ظاهري داشته و متصدي حمل و نقل كـاال  اگر بسته -  67ماده   

  . را بدون قيد عدم مسؤوليت قبول كرده باشد مسؤول خسارات خواهد بود
قـل  تواند مادام كه كاال دراختيار متصـدي حمـل و ن  فرستنده مي -  68ماده   

است آن را با پرداخت مخارج و خساراتي كه متصدي حمل و نقـل متحمـل شـده    
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  : پس بگيرد، مگر در موارد ذيل
  . درصورتي كه بارنامه به گيرنده كاال تسليم شده باشد -  1  
درصورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به فرستنده داده و فرستنده  -  2  

  . نتواند آن را پس دهد
متصدي حمل و نقل به گيرنده اعالم كرده باشد كه كاال درصورتي كه  -  3  

  . به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد
درصورتي كه پس از وصول كاال به مقصد گيرنده تسليم آن را تقاضـا   -  4  
. در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور گيرنده عمل كنـد . كرده باشد

سيدي به فرستنده داده مادام كـه بـار بـه مقصـد     ذلك اگر متصدي حمل و نقل رمع
كـه رسـيد بـه گيرنـده     نرسيده مكلف به رعايت دستورگيرنده نخواهد بود مگر اين

  . تسليم شده باشد
تواند دستوري بدهد كه موجب تقسيم شدن كاال به دو يا فرستنده نمي -  5  

  . چند قسمت شود
ارج و ساير مطالبات متصدي اگر گيرنده كاال را قبول نكند يا مخ -  69ماده   

حمل و نقل بابت كاال تأديه نشود يا به گيرنده دسترسي نباشد، متصدي حمل ونقل 
اطالع فرستنده برساند و كاال را نزد خود به امانت نگاه دارد يا نـزد  بايد مراتب را به

ديگري به امانت گذارد و درهر دوصورت مخارج ناشي از اين امر به عهده فرستنده 
اگر فرستنده يا گيرنده در مـدت مناسـبي تكليـف بـار را معـين نكنـد،       . هد بودخوا

. اين قانون آن را بـه فـروش رسـاند   ) 48(تواند مطابق مادهمتصدي حمل و نقل مي
كه بار به فروش خواهد رسـيد، از قبـل آگـاه    منتها، بايد فرستنده و گيرنده را از اين
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  . كه مقدور نباشدكند، مگر اين
توان براي اگر كاال در معرض تضييع سريع باشد يا قيمتي كه مي -  70ماده   

شود، تأمين نكند، متصدي حمـل و نقـل   آن فرض كرد مخارجي را كه براي آن مي
بايد فوراً مراتب را به اطالع دادستان محل يا نماينده او برساند و با نظارت او مال را 

التجـاره بـه فـروش    كه مـال را از اين منتها، بايد فرستنده و گيرنده. به فروش برساند
  . خواهد رسيد، درصورتي كه ممكن باشد، از قبل آگاه كند

، ناقص يا گم شود متصدي حمل و نقـل مسـؤول   اگر كاال تلف -  71ماده   
، مگر اين كه ثابت كند تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود كـاال  قيمت آن است

ا ناشي از دستورها و اطالعاتي بوده است كه يا مستند به تقصير فرستنده يا گيرنده ي
شود كه هيچ متصدي مواظبي نيـز نمـي  اند يا به حوادثي مربوط مييكي از آنها داده

  . توانست از آن جلوگيري كند
توانند در قرارداد براي ميزان خسارات مبلغي زيادتر از قيمـت  دو طرف مي  

  . قيمت كاال باطل است اما شرط خسارت به كمتر از. كامل كاال معين كنند
، متصدي حمل و نقل مسؤول جبران هرگونـه خسـارت جـاني    -  72ماده   

مادي و معنوي مسافران است مگر آن كه ثابت كند خسارت در نتيجه تقصير خـود  
مسافر حادث شده يا ناشي از قوه قاهره يـا علـت خـارجي بـوده اسـت كـه هـيچ        

  . ندتوانسته از آن جلوگيري كمتصدي مواظبي نمي
هاي ناشي از تأخير تسليم يـا نقـص يـا سـاير     درمورد خسارت -  73ماده   

. خسارات كاال نيز متصدي حمل و نقل درحدود مـاده فـوق مسـؤول خواهـد بـود     
تواند از خساراتي كه ممكن بود درصورت تلف شدن تمام كاال خسارات مزبور نمي
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د به نحو ديگري توافـق  كه دو طرف در قرارداحكم به آن شود تجاوز كند، مگر اين
  . كرده باشند

دهد كه كاال در مدت يا زمـان  تأخير در تحويل هنگامي رخ مي -  1تبصره   
، در مـدت معقـولي كـه بـا توجـه بـه       مورد توافق و درصورت فقدان چنين توافقي
  . رود، به گيرنده تسليم نشده باشداوضاع و ا حوال از متصدي مواظب انتظار مي

شصت روز تمام پـس از گذشـتن موعـد تحويـل مطـابق      اگر  -  2تبصره   
توانـد آن  ، كاال به گيرنده تحويل نشده باشد، مدعي خسارت مياين ماده) 1(تبصره 

  . شده فرض كندرا تلف يا گم
متصدي حمل و نقل مسؤول خسارات است كه در دوره حمـل   -  74ماده   

كرده و يا حمل و نقـل   كه خود مباشرت به حمل و نقلو نقل واقع شده اعم از اين
  . كننده فرعي را مأمور كرده باشد

بديهي است كه درصورت اخير رجوع او به حمل و نقل كننده فرعـي كـه     
  . ازجانب او مأمور شده محفوظ است

متصدي حمل و نقل بايد به محـض رسـيدن كـاال بـه مقصـد،       -  75ماده   
  . گيرنده را آگاه كند

اي حمل و سـاير وجـوهي را كـه متصـدي     هاگر گيرنده هزينه -  76ماده   
، مقررات عرف تجارتي ادعا دارد، قبول نكنـد  حمل و نقل براساس توافق دو طرف
كه مبلغ مورد اخـتالف را تـا پايـان    ، مگر اينحق تقاضاي تحويل را نخواهد داشت

  . دعوا درصندوق دادگستري به وديعه گذارد
دي قبول و كرايه آن را پرداخت اگر گيرنده كاال را بدون هيچ قي -  77ماده   
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، مگر در مورد تدليس يا تقصـير سـنگين   كند، دعواي او از اين بابت مسموع نيست
عالوه متصدي حمل و نقل مسؤول خسارت غيرظاهر نيز خواهـد بـود   ، بهمتصدي

درصورتي كه گيرنده آن خسارت را مشاهده و حداكثر ظرف سي روز تقويمي بعد 
  . دي حمل و نقل اطالع دهداز تحويل كاال به متص

درهر مورد كه بين متصـدي حمـل و نقـل و گيرنـده اخـتالف       -  78ماده   
تواند به تقاضاي يكي از دوطرف دستور دهد كاال تا باشد، دادگاه تجارتي صالح مي

فـروش كـاال   . پايان دعوا نزد ثالثي امانت بماند يا درصورت ضرورت فروخته شود
ي كه حاكي از وضع كاال و ضرورت فروش باشد به بايد پس از تنظيم صورتمجلس

با پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه براساس توافق دو طرف و مقررات . عمل آيد
توان از فروش كـاال جلـوگيري   شود يا سپردن آن به صندوق دادگستري ميادعا مي

  . كرد
نسبت به دعوي خسارت برعليه متصدي حمل و نقل يا حمـل   -  79ماده   

مبداء ايـن مـدت در صـورت    . كننده فرعي مدت مرور زمان يك سال استو نقل 
، روزي است كه تحويل بايسـتي  ، ناقص يا گم شدن كاال و يا تأخير در تحويلتلف

در آن روز به عمل آمده باشد و درمورد خسارات روزي است كه كـاال بـه گيرنـده    
  . تحويل شده است

همچنـين قراردادهـاي اجـاره    حمل و نقل بـه وسـيله پسـت و     -  80ماده   
قراردادهـاي  . ، هوايي يا دريايي تابع مقـررات ايـن بـاب نيسـت    وسايط نقليه زميني

  . صورت قرارداد اجاره تنظيم شود مشمول اين قانون است، هرچند بهحمل و نقل
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  مقامي و نمايندگي تجارتي قائم - فصل چهارم 
جر، بـراي انجـام فعاليـت   مقام تجارتي شخصي است كه تاقائم -  81ماده   

ايـن  . دهد و امضاي او براي تاجر الزامـĤور اسـت  هاي تجارتي خود به او نيابت مي
، ولـي در هـر حـال    سمت ممكن است كتبي داده شود يا در عمل و به طور ضمني

اثـر  مراتب بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد، وگرنه در حقوق اشخاص ثالث بـي 
  . است

مقام تجارتي بايد در دفتـر ثبـت تجـارتي بـه     يد اختيار قائمتحد -  82ماده   
مقام در برابر اشخاصـي كـه از آن آگـاه    درهرصورت تحديد اختيار قائم. ثبت برسد

  . اند قابل استناد نيستنشده
كه مقامي تجارتي ممكن است به اجتماع داده شود، باقيد اينقائم -  83ماده   

باشد ولي اين قيد درمقابل اشخاص ثالثي كـه از آن  تا همه امضاء نكنند تاجر ملزم ن
اند درصورتي قابل استناد است كه در دفتر ثبت تجارتي به ثبت رسـيده و  آگاه نشده

  . در روزنامه رسمي و يكي از نشريات كثيراالنتشار اعالم شده باشد
طـور عـام   تواند كسي را بهمقام تجارتي بدون اذن تاجر نميقائم -  84ماده   

  . هاي تجارتي نايب خود قرار دهدفعاليتدر 
مقام تجارتي كه به شرح مواد فوق نيابـت او بـه ثبـت    عزل قائم -  85ماده   

رسيده و اعالن شده بايد مطابق مقررات به ثبت رسيده و اعالن شود واال در مقابـل  
درصورتي كه پس ازعزل . شودثالثي كه از عزل مطلع نبوده نيابت باقي محسوب مي

، وي همچنان عمالً به عمليات تجـارتي موضـوع   مقام تجارتي و ثبت اعمال آنقائم
مقام تجارتي محسوب ميمقامي اشتغال داشته باشد درمقابل اشخاص ثالث قائمقائم
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  . شود
، با فوت يا حجر تاجر يـا انحـالل شـركت ومؤسسـه تجـارتي      -  86ماده   

يـين جانشـين مسـؤوليت اداره و    يابد، لـيكن تـا تع  مقام تجارتي پايان ميسمت قائم
  . ها را برعهده خواهد داشتنگهداري اموال و دارايي

مقـام تجـارتي تـابع    غير از آنچه در اين قانون تصريح شده قائم -  87ماده   
  . قواعد عمومي وكالت است

نماينده تجارتي شخص مستقلي است كه بدون قـرارداد اجـاره    -  88ماده   
كنـد كـه در ازاء دريافـت    ، تعهـد مـي  عطاء كننده نمايندگي، در برابر تاجر اخدمات

، مذاكره مقدماتي يا انعقاد قرارداد خريد، فروش يا اجـاره  اجرت نسبت به بازاريابي
. نام و به حسـاب او اقـدام كنـد   كاالها يا خدمات براي مدت محدود يا نامحدود به

  . لياعطاي نمايندگي ممكن است كتبي و صريح باشد يا ضمني و عم
نمايندگي در امور تجارتي كه داراي قـوانين خاصـي اسـت تـابع      - تبصره   

  . گيردقوانين مخصوص به خود قرار مي
، تواند بـدون اجـازه اعطاءكننـده نماينـدگي    نماينده تجارتي مي -  89ماده   

تواند بدون موافقت وي نماينـدگي  نمايندگي اشخاص ديگر را نيز قبول كند اما نمي
ول كند كه در همان موضوع با اعطاء كننـده نماينـدگي فعلـي رقابـت     شخصي را قب
  . تجارتي دارد

قرارداد نمايندگي براساس منافع مشترك دو طـرف منعقـد مـي    -  90ماده   
شود و رابطه آنها مبتني بر تعهد متقابل به راسـتي و درسـتكاري و الـزام بـه اطـالع     

م اطالعـات الزم را در رابطـه بـا    نماينده تجارتي بايد تمـا . رساني به يكديگر است
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موضوع نمايندگي به اعطاءكننده نمايندگي ارائه كند و اعطاءكننده نمايندگي نيز بايد 
تمام اطالعـات الزم بـراي انجـام نماينـدگي و هرگونـه مـدارك و اسـناد مربـوط         

همچنين اگـر  . درخصوص موضوع نمايندگي را دراختيار نماينده تجارتي قرار دهد
كند كه حجم معامالت به نحو محسوسي تغيير خواهد يافت يا با انتظار يبيني مپيش

شـود،  طبيعي نماينده تجارتي متفاوت است به طوري كه وي نوعاً از آن متـأثر مـي  
  . بايد اين امر را در مهلت معقولي به نماينده اطالع دهد

نماينده تجارتي مستحق اجرت طبق مفاد قرارداد نمايندگي مـي  -  91ماده   
درصورت سكوت قرارداد، اجرت براساس عرف معمول در محلي كه فعاليت . باشد

، شود و درصورت فقـدان چنـين عرفـي   شود محاسبه مينمايندگي در آن انجام مي
  . شوداجرت معقولي است كه برمبناي شرايط ويژه فعاليت او تعيين مي

ادهـاي  نماينده تجارتي حق دريافـت اجـرت بـراي تمـام قرارد     -  92ماده   
منعقده در طول نمايندگي را دارد، مشروط بر آنكه قراردادهاي مزبور به مدد مداخله 
و همكاري وي منعقد شده باشد، يا اگر قرارداد با شخص ثالثي منعقد شده نماينـده  

هنگامي كه نماينـده  . تجارتي قبالً وي را براي همين نوع قرارداد جذب نموده باشد
در يك منطقه جغرافيايي يا با اشخاص معيني فعاليـت  تجارتي متعهد شده است كه 

كند، مستحق اجرت براي تمام قراردادهايي است كه در مدت نمايندگي با اشخاص 
  . متعلق به آن منطقه جغرافيايي يا اشخاص متعلق به آن گروه منعقد شده است

نماينده تجارتي درموارد زير مستحق اجرت قراردادهايي اسـت   -  93ماده   
  : پس از پايان نمايندگي منعقد شده استكه 

هـاي نماينـده درطـول دوره    درصورتي كه قرارداد در نتيجـه فعاليـت   -  1  
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  . نمايندگي و در مدت معقولي پس از خاتمه قرارداد نمايندگي منعقد شده باشد
، پـيش از پايـان   بينـي شـده در مـاده قبـل    هنگامي كه در شرايط پيش -  2  

  . الث به نماينده يا اعطاءكننده آن فرستاده شده باشدنمايندگي سفارش شخص ث
اين قانون نماينده تجارتي سابق استحقاق ) 93(چنانچه طبق ماده -  94ماده   

كه اوضاع و احوال اي داشته باشد، نماينده كنوني حقي ندارد مگر ايناجرت معامله
  . عرفي اجرت را ايجاب كند

ده نمايندگي قرارداد را اجراء نمود يـا  كه اعطاء كننبه محض اين -  95ماده   
كـرد و همچنـين بـه مجـرد     باتوجه به قرارداد منعقده با شخص ثالث بايد اجرا مـي 

اگـر  . باشد، نماينده تجارتي مستحق اجرت مياجراي قرارداد از سوي شخص ثالث
اعطاء كننده نمايندگي قسمت مربوط به خود از قرارداد را اجرا كرده باشد، اجـرت  

شود كه شخص ثالث بخش مربوط به خود از قرارداد را كثر زماني پرداخت ميحدا
  . كرداجرا كرده باشد يا بايد اجرا مي

، نماينـده را از  اعطاء كننده نمايندگي بايد ظرف مـدت معقـول   -  1تبصره   
، مطلـع  ، رد يا عدم انعقاد قراردادي كه نماينده زمينه انعقاد آن را فـراهم كـرده  قبول
  . صورت نماينده مستحق اجرت براي آن قرارداد استدر غيراين سازد

حداكثر ظرف سه ماه از تـاريخ اسـتحقاق نماينـده اعطاءكننـده      -  2تبصره   
. هاي پرداخت نشده را به نماينده تجارتي تسليم كنـد نمايندگي بايد فهرست اجرت

شـود،  مـي  اين فهرست بايد شامل همه معيارهايي كه اجرت براساس آنها محاسـبه 
هاي پرداخـت نشـده از   منظور بررسي مبلغ اجرتتواند بهنماينده تجارتي مي. باشد

  . اعطاء كننده همه اطالعات و خالصه اسناد مالي مربوطه را مطالبه كند
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چنانچه مسلم شود كه قرارداد منعقده بين اعطاءكننده نماينـدگي   -  96ماده   
قصـور يـا تقصـير اعطاءكننـده نماينـدگي      شود و اين امر ناشي از و ثالث اجرا نمي

، نماينده مستحق اجرت نخواهد بود و اگر آن را گرفته باشد بايد آن را مسترد نيست
  . دارد

درموردي كه قرارداد نمايندگي براي مـدت معـين منعقـد شـده      -  97ماده   
شود كه دهند چنين فرض مي، آن را ادامه مياست و دوطرف پس از انقضاي مدت

ت قراردادي آنها باقي است مگر آنكه يكي از دو طرف به نحـو مضـبوطي بـا    تعهدا
توانند به مهلتي كمتر از دو طرف قرارداد نمي. ماهه آن را خاتمه دهداخطار قبلي سه

بينـي شـده بـراي    سه ماه توافق كنند و اگر به مدت بيشتر توافق نمايند، مهلت پيش
بيني هلتي باشد كه براي نماينده تجارتي پيشاعطاءكننده نمايندگي نبايد كوتاهتر از م

شده است درصورتي كه قرارداد به علت تقصير سنگين يكي از دو طـرف يـا قـوه    
  . شودقهريه خاتمه يابد مقررات اين ماده اعمال نمي

، نماينـده تجـارتي   درصورت قطع رابطه نمايندگي به هـر دليـل   -  98ماده   
باشد چنانچه ظرف ق قراردادي خود ميمستحق دريافت خسارت براي جبران حقو

يك سال از تاريخ قطـع رابطـه قـرارداد، نماينـده تجـارتي بـراي اسـتيفاي حقـوق         
قراردادي به اعطاءكننده نمايندگي اخطار نكند، حـق مطالبـه خسـارت را از دسـت     

هرگاه توقف رابطه نمايندگي به علت فوت يا عدم اهليت نماينده باشد، . خواهد داد
قانوني وي حق مطالبه خسارت جبراني را ظرف مدت يك سال از تـاريخ   مقامقائم

  . ، داردفوت يا عدم اهليت
قرارداد نمايندگي ممكن است متضمن شرط عدم رقابت پـس از   -  99ماه   
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اين شـرط بايـد مكتـوب و محـدود بـه منطقـه جغرافيـايي و        . خاتمه قرارداد باشد
د كه فعاليت نماينـده تجـارتي بـه    ، مربوط به گروه اشخاصي باشدرصورت مقتضي

شود و همچنين بايد محدود بـه نـوع كاالهـا و خـدماتي باشـد كـه       آنها مربوط مي
شرط عدم رقابت حداكثر تا دو سـال پـس از   . موضوع قرارداد نمايندگي بوده است

  . خاتمه قرارداد معتبر است
مكتـوبي  وقتي كه فعاليت نماينده تجارتي در اجـراي قـرارداد    -  100ماده   
، دو طـرف قـرارداد   شود كه اساساً براي موضوع ديگري منعقد شده استانجام مي

توانند كتباً توافق كنند كه مقررات اين باب از قانون درمـورد بخـش مربـوط بـه     مي
اگر در عمل معلـوم شـود كـه فعاليـت نماينـده      . نمايندگي تجارتي آن اعمال نشود

، توافـق  داده اسـت اليت اصلي را تشـكيل مـي  تجارتي در قرارداد مزبور در واقع فع
  . باشداثر ميمزبور باطل و بي

  
  گروه اقتصادي با منافع مشترك  - فصل پنجم 

گروه اقتصادي با منافع مشترك عبارت است از تشكيل دو يـا   -  101ماده   
منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجـارتي و افـزايش   چند شخص كه به

اي اعضاي گروه به موجب قرارداد براي دوره محـدود تشـكيل مـي   هنتايج فعاليت
  . شود

عمليات اين گروه اقتصادي بايد با فعاليت اعضاي آن مرتبط بوده  - تبصره   
  . كننده آن باشدو تكميل
تواند بدون سرمايه تشـكيل  گروه اقتصادي با منافع مشترك مي -  102ماده   
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يله اسناد قابل انتقال به غير منتقل شود و تواند به وسحقوق اعضاي گروه نمي. شود
  . هر شرط خالف اين امر باطل است

گروه اقتصادي با منافع مشترك بايد در دفتر ثبت تجارتي ثبت  -  103ماده   
، نـام ليكن اين ثبت. شود و از تاريخ ثبت از شخصيت حقوقي برخوردار خواهد شد

  . شوداماره تجارتي بودن گروه تلقي نمي
گروه اقتصادي با منافع مشترك كه موضـوع آن فعاليـت تجـارتي     - ه تبصر  
  . هاي تجارتي مربوط را به حساب خود انجام دهدتواند فعاليتاست مي
اشخاصي كه به نام گروه اقتصادي با منافع مشـترك در شـرف    -  104ماده   

طـور  نماينـد، متضـامناً و بـه   ثبت كه هنوز داراي شخصيت حقوقي نيست اقدام مي
درصورتي كه گروه اقتصادي پس از ثبـت  . باشندنامحدود مسؤول اقدامات خود مي

شـود كـه تعهـدات    و تشكيل قانوني اقدامات مزبور را تنفيذ كند، چنين فـرض مـي  
بـه هرحـال ثبـت    . عهده گرفته شده استمربوط از ابتدا به وسيله گروه اقتصادي به

  . شودت درمقابل ديگران نميگروه اقتصادي با منافع مشترك موجب سقوط تعهدا
بطالن قرارداد گروه اقتصادي با منافع مشترك و همچنين عدم  -  105ماده   

، فقط درصورت تخلف از قواعد آمره مقيد در اين اعتبار اقدامات و تصميمات گروه
شود، چنانچه علت باب و يا به دليل وجود يكي از علل بطالن قراردادها حاصل مي

اي از دادرسي از بين برود دعـواي بطـالن رد خواهـد    ر هر مرحلهو منشاء بطالن د
  . شد
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هـا و تصـميمات گـروه    به هرصورت بطـالن گـروه يـا فعاليـت     - تبصره   
  . درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود

اعضاي گروه اقتصادي متضامناً مسؤول پرداخت ديـون گـروه    -  106ماده   
كـه بـا اشـخاص ثالـث طـرف      باشند، مگر ايـن اقتصادي از اموال شخصي خود مي

الوصـف چنانچـه قـرارداد بـين اعضـاء      مع. قرارداد خالف اين امر توافق شده باشد
تواند نسبت به ديوني كه قبل از عضويت او ايجاد شدهاجازه بدهد عضو جديد مي

. تصـميم بـه معافيـت بايـد در روزنامـه كثيراالنتشـار منتشـر شـود        . اند معاف باشد
توانند براي وصول طلـب خـود بـه اعضـاء     ران گروه اقتصادي درصورتي ميطلبكا

نتيجـه مانـده   رجوع كنند كه اقدامات آنها براي وصول طلب از گروه اقتصـادي بـي  
  . باشد

مسؤوليت اعضاء گروه در برابر يكديگر تابع ضوابط قرارداد بـين   - تبصره   
  . باشدآنها مي

تواند مطابق شرايط عمومي مشترك ميگروه اقتصادي با منافع  -  107ماده   
گونه اوراق را صادر كند، به شرط آنكـه  وسيله شركتها، اينانتشار اوراق مشاركت به

خود گروه اقتصادي مزبور منحصراً از شركتهايي تشكيل شده باشد كه طبـق قـانون   
سررسيد اوراق مشاركت نبايد فراتر از مدت . شرايط انتشار اوراق مشاركت را دارند

  . گروه اقتصادي باشد
، سـازماندهي  قرارداد تشكيل گروه اقتصادي با منـافع مشـترك   -  108ماده   

اين قرارداد بايد كتبـي  . كندگروه مزبور را ضمن رعايت مقررات اين باب تعيين مي
  : باشد و موارد ذيل در آن قيد گردد
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  . نام گروه اقتصادي -  1  
  . هااسامي اعضاء و نشاني اقامتگاه آن -  2  
  ). درصورت وجود(شماره ثبت آنها  -  3  
  . مدت گروه اقتصادي -  4  
  . موضوع فعاليت گروه اقتصادي -  5  
  . نشاني اقامتگاه گروه اقتصادي -  6  
  . نام و مشخصات صاحبان حق امضاء اسناد تعهدآور -  7  
  . نحوه بازرسي حسابهاي گروه -  8  
طبق مقررات بايد منتشـر شـود و   موارد فوق و هرگونه تغيير و اصالح آن   

  . فقط پس از انتشار براي عموم در مقابل اشخاص ثالث معتبر است
گروه اقتصادي با منافع مشترك در طول دوره فعاليت خود مي -  109ماده   

تواند با رعايت شرايط قراردادي كه براساس آن تشكيل شده عضو جديد بپـذيرد و  
رعايت شرايط قرارداد از گروه خارج شود مشروط تواند با هر يك از اعضاء نيز مي

كه تعهدات خود را انجام داده باشد يا با موافقت ساير اعضاء به نحو مـؤثري  بر اين
  . ترتيب انجام آن را بدهد

، ، نحوه اداره گروهاتخاذ هرگونه تصميم درمورد تعيين مديران -  110ماده   
وق و تعهـدات اعضـاء گـروه و يـا     انحالل پيش از موعد، افزايش يا كاهش در حق

گيري و از جمله مـوارد  شيوه تصميم. باشدتمديد مدت در صالحيت اعضاء آن مي
  : ذيل بايد در قرارداد مشخص شود

  . تعداد آرايي كه به هر يك از اعضاء تخصيص داده شود - الف   
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  . حدنصاب الزم براي اتخاذ تصميمات - ب   
درصـورت سـكوت   . فتن جلسـات حد نصاب الزم براي رسميت يـا  - ج   

) ج(و ) ب(هر عضو يك رأي دارد و درمـورد بنـدهاي   ) الف(قرارداد درمورد بند 
جلسات به درخواست يك چهارم اعضـاي  . اتفاق آراء اتخاذ گرددتصميمات بايد به

  . گروه لزوماً بايد تشكيل شود
ود مگـر ايـن  اتفاق آراء انجام شاتخاذ تصميم درموارد ذيل بايد به - تبصره   

  : بيني شده باشدكه در قرارداد اكثريت ديگري پيش
  . انحالل پيش از موعد گروه اقتصادي -  1  
  . افزايش يا كاهش درحقوق يا تعهدات اعضاء گروه -  2  
  . تمديد مدت پس از انجام موضوع قرارداد -  3  
ير وسيله يك يا چنـد مـد  گروه اقتصادي با منافع مشترك كه به -  111ماده   
عنوان مدير منصوب شود، به شرط آن تواند بهشود، شخص حقوقي نيز مياداره مي

ايـن شـخص   . عنوان نماينده دائمي خـود معرفـي كنـد   كه يك شخص حقيقي را به
مسـؤوليت . همان مسؤوليت مدني و كيفري را خواهد داشت كه مدير حقيقـي دارد 

، انتخـاب كـرده اسـت   هاي شخص حقـوقي كـه او را   هاي نماينده رافع مسؤوليت
  . نخواهد بود

مدير يا مديران گروه اقتصادي با منـافع مشـترك و نماينـدگان     -  112ماده   
طور آنان درصورت نقض قوانين و مقررات يا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به

انفرادي يا تضامني درمقابل گروه اقتصادي و اشخاص ثالث مسؤول جبران خسارت 
درصورتي كه خسارت حاصله ناشـي از عمـل دو يـا    . باشندميناشي از عمل خود 



 ٣٧

، دادگاه تجارتي سـهم هـر يـك را در جبـران     چند مدير باشد، در رابطه بين مديران
  . كندخسارت تعيين مي

هرگونه اقدام مدير يـا مـديران كـه درحـدود موضـوع گـروه        -  113ماده   
ازد و محـدود كـردن   سـ اقتصادي باشد گروه را درمقابل اشخاص ثالث متعهـد مـي  

اختيارات مديران فقط براي اعضاء گروه و بين خـود آنهـا معتبـر بـوده و درمقابـل      
  . اشخاص ثالث قابل استناد نيست

هاي تجارتي اشـتغال دارنـد،   گروههاي اقتصادي كه به فعاليت -  114ماده   
فصـل اول ايـن قـانون را نگهـداري     ) 4(موظف هستند دفاتر تجارتي موضوع ماده 

هاي مـالي گـروه را بـا رعايـت اسـتانداردهاي      ايند و در پايان سال مالي صورتنم
هـاي  صـورت . اين قانون تهيـه نماينـد  ) 4(نامه موضوع ماده حسابداري و مفاد آيين

مالي مزبور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط بازرس منتخب اعضاء مـورد  
هـاي مـالي و عملكـرد    ورتاتخاذ تصميم نسـبت بـه صـ   . گيردحسابرسي قرار مي

  . باشدمديران دراختيار اعضاء مي
اعم از كاغذي و الكترونيكي(در كليه اسناد، اوراق و مكاتبات  -  115ماده   

شود، بايد نام گـروه اقتصـادي كـه متضـمن     وسيله گروه اقتصادي صادر ميكه به) 
صورت گروه  درغير اين. باشد درج گردد »گروه اقتصادي با منافع مشترك«عبارت 

ريال تا سي ميليـون  ) 10 000 000(اقتصادي به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون 
  . شودريال محكوم مي) 30 000 000(

) 630(قانون تجارت و الزام مـاده  ) 629(تكليف بازرس در ماده  - تبصره   
قانون تجارت مبني بر دريافت گزارش بازرس توسـط مجمـع درخصـوص گـروه     
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  . افع مشترك صادق خواهد بوداقتصادي با من
تواند به يك شركت تضـامني  گروه اقتصادي بدون انحالل مي -  116ماده   

  . تبديل شود
  : شودگروه اقتصادي با منافع مشترك درموارد ذيل منحل مي -  117ماده   
  . با انقضاي مدت گروه -  1  
  . با انجام موضوع گروه يا غيرممكن شدن انجام آن -  2  
ايـن  ) 110(تصميم اعضاء گروه اقتصادي با رعايـت شـرايط مـاده    با  -  3  

  . قانون
  . به موجب رأي قطعي دادگاه تجارتي -  4  
با فوت يا حجر يا ممنوعيـت قـانوني يكـي از اشـخاص حقيقـي يـا        -  5  

كـه قـرارداد   ، مگر ايـن انحالل يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي عضو گروه
  . ري مقرر كرده باشدتشكيل گروه اقتصادي طور ديگ

درصورت انحالل گروه اقتصادي تـا خاتمـه عمليـات تصـفيه      -  118ماده   
  . شخصيت حقوقي آن جهت انجام تصفيه باقي است

تصفيه گروه اقتصادي مطابق شرايط قرارداد تشكيل آن انجـام   -  119ماده   
وه درصورت سكوت قرارداد يك يا چند مدير تصفيه به وسيله اعضاء گـر . شودمي

چنانچه اعضاء به هر دليل نتوانند مـدير تصـفيه را تعيـين    . گردداقتصادي تعيين مي
هـاي تجـارتي   كنند، مدير تصفيه طبق مقررات ناظر بـر انحـالل و تصـفيه شـركت    

، مدير تصفيه پس از پرداخـت ديـون  . شود و اقدام به تصفيه خواهد شدانتخاب مي
ارداد تشكيل گروه بين اعضاء تقسيم مـي مازاد دارايي را مطابق شرايط مندرج در قر
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درصورت سكوت قرارداد مازاد دارايي به نسبت مسـاوي بـين اعضـاء گـروه     . كند
  . گرددتقسيم مي
فقـط بـه   »گروه اقتصادي با منـافع مشـترك  «استفاده از عنوان  -  120ماده   

اسـتفاده  . شـوند مجـاز اسـت   وسيله گروههايي كه مطابق ايـن قـانون تشـكيل مـي    
قانوني از اين عنوان يا هر عنوان يا اصطالح و عبارت ديگر كه موجب اشـتباه و  غير

اختالط با اين عنوان گردد مستوجب مجازات حـبس از چهـار مـاه تـا يـك سـال       
) 50 000 000(ريال تا پنجاه ميليون ) 20 000 000(ياجزاي نقدي از بيست ميليون 

توانـد حكـم بـه    اه تجارتي مـي درصورت اقتضاء دادگ. باشدريال براي مرتكبين مي
  . انتشار تصميم خود در جرايد كثيراالنتشار بدهد

هـاي  نامه اجرايي اين باب به پيشنهاد مشـترك وزارتخانـه  آيين -  121ماده   
، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري حـداكثر ظـرف شـش مـاه پـس از      بازرگاني

  . اهد رسيدتصويب هيأت وزيران خو، تهيه و بهتصويب اين قانون
  

  ضمانت - باب چهارم 
هاي تجارتي ممكن اسـت عـادي يـا    ضمانت ناشي از فعاليت -  122ماده   

كه در قرارداد بـه  ، مگر اينضمانت تجارتي تابع احكام اين باب است. مستقل باشد
  . نحو ديگري توافق شده باشد

له مـي ، بدين معني كه مضمونضمانت تجارتي تضامني است -  123ماده   
تواند همزمان به ضامن و متعهد اصلي رجوع كند يا پس از رجوع به يكي از آنها و 

كه در قرارداد عدم انجام تعهد براي تمام يا بقيه تعهد به ديگري رجوع كند، مگر اين
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  . شرط ديگري شده باشد
ضمانت تجارتي عـادي قـراردادي اسـت كـه بـه موجـب آن        -  124ماده   

، متعهـد را ضـامن  . شخص ثالثي را به عهـده بگيـرد  شخصي در برابر ديگري تعهد 
  . گويندله و ثالث را مضمون عنه يا متعهد اصلي ميطرف ديگر را مضمون

بقاء ضمانت تجارتي عادي مبتني بر بقاء تعهد اصلي است لذا  -  125ماده   
  . شوداگر تعهد اصلي ساقط شود، ضامن نيز بري مي

به شخص است ضـمانت از آن اثـري   درموردي كه تعهد قائم  -  126ماده   
  . لهندارد مگر با رضايت مضمون

توان ضامن را ملـزم بـه   ، نميقبل از رسيدن موعد تعهد اصلي -  127ماده   
كه به واسطه ورشكستگي يا فوت متعهد اصـلي تعهـد او   اجراي تعهد كرد مگر اين

  . حال شده باشد يا در قرارداد تصريح شود
توانـد انجـام فـوري تعهـد را     لـه مـي  ال مضـمون در ضمان ح -  128ماده   
  . بخواهد

اگر انجام تعهد اصلي مشروط بـه شـرطي باشـد، ايـن شـرط       -  129ماده   
  . نسبت به ضامن نيز معتبر است

لـه  ، مضـمون با حال شدن تعهد و اقدام ضامن بـه اجـراي آن   -  130ماده   
د ضمانت مؤجـل  شود، هرچن، وگرنه ضمانت منتفي ميمكلف به پذيرش آن است

  . شوددراين صورت وثيقه دين حسب مورد فك يا مسترد مي. باشد
له بايد تمام اسناد، مـدارك  ، مضمونپس از اجراي عهد ضامن -  131ماده   

اگـر  . ، به او تسليم كندو وثائق مربوط به دين را براي رجوع ضامن به مضمون عنه
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عنه مكلـف بـه انجـام تشـريفاتي     تعهد اصلي وثيقهء غيرمنقول داشته باشد، مضمون
  . است كه براي انتقال وثيقه به ضامن الزم است

له از مطالبه تعهد اصلي منصرف شود يا ديگري هرگاه مضمون -  132ماده   
  . عنه را نداردمجاناً تعهد را انجام دهد، ضامن حق رجوع به مضمون

ضمانت كرده عنه يا به قصد تبرع ضامني كه بدون اذن مضمون -  133ماده   
  . ، حق رجوع به مضمون عنه را ندارداست

، بنابراين هرگـاه اشـخاص   ضمانت بخشي از تعهد جايز است -  134ماده   
له متعدد از يك شخص براي يك تعهد به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند، مضمون

هرگـاه سـهم هـر يـك از     . قدر سهم او حـق رجـوع دارد  به هر يك از آنها فقط به
كه شرط خالف آن ، مگر اينمتعدد تعيين نشده باشد، ظاهر در تساوي استضامنان 

  . شده باشد
، اما ضامن حق رجوع به مـديون  ضمانت از ضامن جايز است -  135ماده   

  . تواند به مضمون عنه خود رجوع كنداصلي ندارد و فقط مي
  

   -  136ماده   
و غيرقابل برگشت و ، مستند، الزم تعهدي است پولي: ضمانت مستقل -  1  

بـه درخواسـت متقاضـي    ) ضامن(نامه موجب آن صادر كننده ضمانتمستقل كه به
  . گيردو با موافقت او آن را برعهده مي) مضمون له(نفع در برابر ذي) مضمون عنه(

كه مقصود از مستند بودن تعهد، مكتوب بودن آن است اعم از اين - تبصره   
  . اي كه براساس قوانين قابليت استناد داشته باشدگونه، بهكاغذي باشد يا الكترونيك



 ٤٢

ضمانتي است كـه بنـا بـه درخواسـت ضـامن بـراي       : ضمانت متقابل -  2  
لـه  تضمين بازپرداخت مبالغي كه بايد طبق شرايط ضمانتنامه توسط او بـه مضـمون  

پرداخت شود، توسط مضمون عنه يا به درخواست وي به نفـع ضـامن صـادر مـي    
  . شود

شامل ضامن متقابل و همچنين شخص تأييد كننده ضـمانتنامه  : ضامن -  3  
  . شودنيز مي

  . كندشخصي است كه ضمانتنامه متقابل را صادر مي: ضامن متقابل -  4  
شخصي است كه اجراي مفاد ضمانتنامه توسط ضـامن را  : تأييد كننده -  5  

  . كندتأييد و تعهد مي
هاي متقابل كـه براسـاس   درمورد ضمانتنامه مقررات اين فصل -  137ماده   

  . شودضمانت مستقل صادر شده باشند، نيز اعمال مي
اي مشمول عنوان ضمانت مستقل و تابع اين قـانون  ضمانتنامه -  138ماده   

  : باشداست كه داراي يكي از شرايط زير مي
   .دو طرف قرارداد آن را تابع مقررات اين فصل قرار داده باشند - الف   
  . دو طرف به طور صريح عنوان ضمانت را به آن داده باشند - ب   
استنباط عرفي و معقـول از مـتن قـرارداد، آن را منطبـق بـا ضـمانت        - ج   

  . مستقل مندرج در اين قانون بداند
مفاد قراردادي كه با شرايط مـذكور در ايـن فصـل منعقـد شـود       - تبصره   

  . شودشيدن به آن تفسير ميبرمبناي اهداف ضمانت مستقل و استحكام بخ
، مسـتقل از  نفـع تعهد ناشي از ضمانت مسـتقل در مقابـل ذي   -  139ماده   



 ٤٣

نفع و متقاضـي  همچنين تعهدات متقابل ذي. تعهد متقاضي دربرابر صادركننده است
، مستقل از تعهدات ايجاد شده بـه وسـيله ضـمانت    كه ناشي از قرارداد اصلي است

  . باشدمستقل مي
، صادركننده را نسبت به مفاد آن متعهـد مـي  صدور ضمانتنامه -  140ماده   

ايراداتي كه ممكن است از جهت مشروعيت موضوع يا جهت معامله و امثـال  . كند
  . بردآن به قرارداد اصلي وارد شود اعتبار ضمانتنامه را از بين نمي

ليكن ، ايرادات راجع به اهليت اشخاص حقيقي قابل استناد است - تبصره   
  . شودايرادات مربوط به صالحيت يا اختيارات شخص حقوقي موجود شنيده نمي

ضمانتنامه مستقل ممكن است به هر شكلي كـه عمومـاً مـورد     -  141ماده   
كه مفـاد آن بـه   قبول است اعم از كاغذيي يا الكترونيكي صادر شود، مشروط به اين

ه صـريحاً مـورد توافـق    نحو مضبوطي محفوظ بماند و ممكن است به هر شكلي ك
  . نفع باشد صادر شودصادر كننده و ذي

  : هاي آن بايد شامل موارد زير باشدمفاد ضمانتنامه و اصالحيه -  142ماده   
  ). مضمون عنه(مشخصات متقاضي  - الف   
  ). ضامن(مشخصات صادركننده  - ب   
  ). لهمضمون(نفع مشخصات ذي - ج   
موجب آن صدور ضـمانتنامه ضـروري   بهمشخصات قرارداد اصلي كه  - د   
  . شده است
  . مبلغ معين و سقف مبلغ ضمانتنامه كه بايد پرداخت شود -  ه  
موجـب آن اعتبـار   اي كـه بـه  تاريخ انقضاء اعتبار ضمانتنامه يـا واقعـه   - و   
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  . يابدضمانتنامه پايان مي
  . ائه شودقيد شرايط دقيق مطالبه مبلغ ضمانتنامه و اسنادي كه بايد ار - ز   
  . شرايط كاهش مبلغ ضمانتنامه - ح   
اثر استهر شرطي كه ماهيت ضمانت مستقل را تغيير دهد بي -  143ماده   

 .  
باشد و ضمانتنامه مستقل به محض صدور غيرقابل برگشت مي -  144ماده   

شود، مگر خالف آن در ضـمانتنامه تصـريح   صادركننده نسبت به مفاد آن متعهد مي
   .شده باشد
كه ضمانتنامه مستقل از كنترل صادركننده خـارج  به محض اين -  145ماده   

شود، مگـر آن نفع ارسال يا به وي تحويل شود، صادر شده محسوب ميو براي ذي
  . نحو ديگري توافق شده باشدكه در ضمانتنامه به

تواند با رعايت شـرايط  نفع مي، ذيبه محض صدور ضمانتنامه -  146ماده   
كه در ضمانتنامه زمان يا شرايط خاصي ، مبلغ آن را مطالبه كند، مگر آندر آن مندرج

  . براي مطالبه آن تعيين شده باشد
بينـي  ضمانتنامه مستقل براساس شرايطي كه براي اصالح پيش -  147ماده   

  . قابل اصالح است) 140(شده و با رعايت ماده 
قـت كـرده باشـد، از لحظـه     نفع بـا اصـالحيه مواف  چنانچه ذي -  148ماده   

نفـع قـبالً بـا    چنانچـه ذي . شـود صدور اصالحيه ضمانتنامه اصالح شده تلقـي مـي  
اي مبنـي  ، اعالميهاي كه صادركننده ضمانتنامهاصالحيه موافقت نكرده باشد از لحظه

كند، ضمانتنامه اصالح شده تلقي نفع را دريافت ميبر پذيرش اصالحات توسط ذي



 ٤٥

  . كه در متن موافقتنامه به نحو ديگري توافق شده باشدشود، مگر آن مي
اصالح ضمانتنامه نبايد تأثيري به زيـان متقاضـي درحقـوق و     -  149ماده   

كه آنـان بـه نحـو مضـبوطي بـا      تكاليف متقاضي يا تأييد كننده داشته باشد، مگر اين
  . اصالح موافقت كرده باشند

، داد يا قانون قابل انتقال استضمانتنامه مستقل به موجب قرار -  150ماده   
  . انتقال بخشي از مبلغ ضمانتنامه باطل است

انتقال قراردادي ضمانتنامه مستقل درصورتي ممكن اسـت كـه    -  151ماده   
در متن آن صريحاً قابل انتقال بودن قيد شده باشد، ولي انتقـال ضـمانتنامه پـيش از    

  . استتحقق شرايط مطالبه مندرج در ضمانتنامه ممنوع 
. هرگونه انتقال بايد به نحو مضبوط به اطالع صادركننده برسد -  152ماده   

  ، انتقال گيرنده حقي بر وي ندارد، قبل از وصول اطالع به نحو مزبور به صادركننده
نفع در ذيل ضمانتنامه يا تصريح بـه انتقـال   وجود ا مضاي ذي -  153ماده   

  . ، به منزله انتقال استآن
توانـد بـراي انجـام وظـايف و     هر يك از اطراف ضمانت مـي  -  154ماده   

ايـن  . اختيارات خود به ساير طرفهاي ضمانت يا اشخاص ثالث رسماً وكالت دهـد 
  . وكالتنامه ممكن است كاغذي يا به صورت داده پيام مطمئن باشد

در انتقال قانوني كه به طور قهري يا به حكم دادگـاه تجـارتي    -  155ماده   
، مـدير تصـفيه   ، اعـم از وارثـان متـوفي   نفـع مقامهاي قانوني ذيشود، قائمميانجام 

  . شوند، قيم محجورين و امثال آن جانشين وي ميشخص ورشكسته
نفـع  تحقق مفاد اين ماده خللي به تكاليف صادركننده درمقابل ذي - تبصره   
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درصـورت  . كندنميگيرنده ضمانتنامه درمقابل صادركننده ايجاد يا متقاضي يا انتقال
، تقاضـاي  فوت يا حجر يا ورشكستگي صادركننده و عـدم تعيـين نماينـده قـانوني    

پرداخت از دادستان و ارائه اسـناد طبـق مقـررات ايـن فصـل بـراي وصـول مبلـغ         
  . ضمانتنامه كافي است

درصورتي كه صادركننده يا هر شخص ديگري كه بايـد مبلـغ    -  156ماده   
اي مبنـي بـر   نفع به نحو مضبوطي اخطاريـه ند، از سوي ذيضمانتنامه را پرداخت ك

انتقال غيرقابل برگشت ضمانتنامه به شخص ثالث دريافت كند و براساس آن تمـام  
يا بخشي از مبلغ ضمانتنامه را به او بپردازد، بـه همـان ميـزان از تعهـدات ناشـي از      

  . شودضمانتنامه بري مي
انتنامه مستقل تابع شرايط مقرر حقوق و تعهدات طرفهاي ضم -  157ماده   

  . در ضمانتنامه و مقررات اين قانون است
تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانتنامه بايد با رعايت حسن نيـت و   -  158ماده   

تقاضـاي پرداخـت   . با رعايت شرايط مندرج در ضمانتنامه و اين قانون انجام شـود 
  : ستنفع به موارد ذيل امنزله اقرار ذيمبلغ ضمانتنامه به

يـك از آنهـا   تمامي اسناد ارائه شده منطبق با مقررات بـوده و هـيچ   - الف   
  . باشدمجعول نمي

  . درباره موضوع و اسناد ارائه شده هيچ پرداختي انجام نشده است - ب   
تقاضاي پرداخت مبلغ ضمانتنامه و اسـناد منـدرج در آن بايـد     -  159ماده   

، در محل صـدور آن  انقضاي مدت اعتبار آنقبل از انقضاي مدت و حداكثر تا روز 
به صادركننده يا نماينده او ارائه شود، مگر اين كه در ضمانتنامه طور ديگـري مقـرر   
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  . شده باشد
انقضاي اعتبار ممكن است به تاريخ مشخص باشد يا بـه تحقـق    - تبصره   

  . شرايط يا واقعه معيني موكول شود
بلغ ضمانتنامه و همچنين تقاضاي تقاضاي پرداخت بخشي از م -  160ماده   

، مشروط بر آن كه ايـن امـر در   پرداخت مبلغ ضمانتنامه درچند مرحله ممكن است
  . بيني شده باشدضمانتنامه پيش

صادركننده بايد با حسن نيـت و بـا دقـت معقـول و متعـارف       -  161ماده   
نظر ظاهر، نفع و اسناد ضميمه آن را بررسي كند و در حدود عرف و از تقاضاي ذي

يا نـوع رايـج آن اسـناد در معـامالت     (مطابقت آنها با اسناد ذكر شده در ضمانتنامه 
را حداكثر يك هفته در روابط داخلي و حداكثر يـك مـاه در روابـط بـين    ) تجاري

  . المللي احراز و تعهد خود را ايفا كند
تعهد صادركننده عبارت از تأديه مبلغي است كه ممكن است بـه  - تبصره   

، قبـول و  نفـع طور نقدي پرداخت شود يا ازطريـق صـدور حوالـه بـه دسـتور ذي     
  . پرداخت برات و امثال آن ايفاء شود

مغايرت اسناد ارائه شده بـا شـرايط قـرارداد يـا اسـناد نمونـه        -  162ماده   
نفع المللي ظرف دو روز بايد به اطالع ذي، در روابط داخلي و در روابط بينمتداول
ترين وسيله و به نحو همچنين صادركننده موظف است به سريع. ه او برسديا نمايند

  . نفع مسترد كند و دليل رد آنها را به وي اطالع دهدمضبوطي اصل اسناد را به ذي
قبول هيچ يك از اسناد توسط صادركننده نبايد منوط به امضاء  -  163ماده   

  . ث شوديا تأييد متقاضي صدور ضمانتنامه يا امضاي شخص ثال
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درمواردي كه اسناد ارائه شده مجعول بوده يا وقوع جرمي بـر   -  164ماده   
  . صالح قانوني تسليم شودروي آنها محرز باشد، اسناد بايد به مراجع ذي

، اسناد ارائه شده يا تقاضاي پرداخت درصورتي كه صادركننده -  165ماده   
جبران تمامي خسـارات وارده بـه    نفع را بدون توجيه قابل قبول رد كند، ملزم بهذي
  . باشدنفع و متقاضي ميذي

درصورتي كه صادركننده مبلغ ضمانتنامه را مطابق مقـررات و   -  166ماده   
شرايط ضمانتنامه پرداخت كند، متقاضي صدور ضمانتنامه ملزم به بازپرداخت مبلـغ  

پرداخـت شـود   مبـالغي كـه بايـد باز   . باشـد ها به صادركننده ميمزبور و ساير هزينه
  : عبارتند از
  . نفع پرداخت شده استمبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفي كه به ذي -  1  
عنوان كارمزد تعيين شـده  درصدي از مبلغ ضمانت كه ممكن است به -  2  

  . باشد
  . نفع و وصول آن از متقاضيهاي ناشي از پرداخت به ذيهزينه -  3  
صادركننده در اثر انجام تعهدات ناشي از  ها و خساراتي كهساير هزينه -  4  

  . ضمانتنامه متحمل شده است
، مانع از اجـراي توافـق دو   راجع به مطالبه خسارات) 4(مفاد بند  - تبصره   

  . باشدطرف مبني بر تعيين خسارت مقطوع نمي
، صادركننده ، سرقت يا از بين رفتن ضمانتنامهدرصورت فقدان -  167ماده   

  . باشدضمانتنامه مي) المثني(ر نسخه جايگزين ملزم به صدو
  . عبارت نسخه جايگزين بايد در متن ضمانتنامه اخير درج شود -  1تبصره   
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درصورتي كه يكي از موارد فوق پس از تحقق شـرايط مطالبـه    -  2تبصره   
توانـد  مبلغ ضمانتنامه و قبل از تقاضاي پرداخت آن حادث شـود، صـادركننده مـي   

ايگزين ضمانتنامه را موكول به سپردن تـأمين متناسـب تـا انقضـاي     صدور نسخه ج
  . اعتبار ضمانتنامه ازجانب متقاضي صدور نسخه جايگزين كند

، هركس از ضمانتنامه سوءاستفاه كند، متناسب با عمل ارتكابي -  168ماده   
ر به جزاي نقدي حداكثر تا مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زيانديده كه از دو براب

  . شودمبلغ ضمانتنامه بيشتر نخواهد بود، محكوم مي
درصورت توقيف يا تأمين مبلغ ضمانتنامه توسـط مراجـع ذي   -  169ماده   

، صادركننده موظف است پس از تحقق شرايط پرداخت و ارائه اسناد صالح قضايي
  . ، طبق دستور مرجع مذكور عمل كندمورد نياز با رعايت مقررات اين قانون

نفع درموارد زير حق تقاضاي پرداخت مبلـغ ضـمانتنامه را   ذي -  170ه ماد  
  : ندارد

چنانچه قبالً به نحو مضبوطي صادر كننده را ازپرداخت معاف كرده  - الف   
  . باشد

نفع و صادركننده بـه نحـو مضـبوطي ضـمانت را فسـخ      چنانچه ذي - ب   
  . نموده باشند

  . مبلغ ضمانتنامه پرداخت شده باشد - ج   
  . اين قانون منقضي شده باشد) 171(دوره اعتبار ضمانتنامه طبق ماده  -  د  
باشد، مگر وجود ضمانتنامه نزد صادركننده به منزله برائت وي مي - تبصره   

كه اثبات شود اسناد به منظور مطالبه و وصول وجه آن دراختيار صادركننده قرار اين
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  . گرفته است
  : شودمه مستقل در موارد ذيل منقضي ميمدت اعتبار ضمانتنا -  171ماده   
با انقضاي تاريخ تعيين شده در ضـمانتنامه يـا آخـرين روز مهلـت      - الف   

  . مندرج در آن
چنانچه تاريخ انقضاي مدت ضمانتنامه مصادف با تعطيل رسمي در محـل    

پرداخت آن باشد، مدت اعتبار ضمانتنامه با پايان اولـين روز كـاري پـس از تـاريخ     
  . شود، منقضي ميمزبور

درصورتي كه انقضاي مدت اعتبار ضمانتنامه بـه تحقـق شـرايط يـا      - ب   
واقعه معيني موكول شده باشد، پس از وصول گواهي يا اسناد مربوط بـه تحقـق آن   

  . شود، مدت اعتبار ضمانتنامه منقضي ميبه صادركننده
ده چنانچه درمورد انقضاي مـدت در ضـمانتنامه سـكوت اختيـار شـ      - ج   

  . شودباشد، پنج سال پس از تاريخ صدور ضمانتنامه اعتبار آن منقضي مي
  

  اسناد تجاري - باب پنجم 
  

  چك  - فصل اول 
چك سندي است كه به موجـب آن صـادركننده مبلغـي را از     -  172ماده   

  . كندمحل حساب بانكي خود دريافت يا به ديگري واگذار مي
هر و امضاء بايـد داراي شـرايط زيـر    چك عالوه بر امضاء يا م -  173ماده   

  : باشد
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  . قيد كلمه چك -  1  
  . دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين با حروف و عدد -  2  
  . نام بانك محال عليه -  3  
  . نام صاحب حساب -  4  
  . نشاني محل پرداخت -  5  
  . تاريخ صدور -  6  
  . محل صدور -  7  
  . شماره حساب صادركننده چك -  8  
درصورتي كه چك متضـمن يكـي از شـرايط مقـرر در مـاده       -  174ماده   

اين قانون نباشد جز درموارد زير مشمول مقررات راجع بـه چـك نخواهـد    ) 173(
  : بود

، مكاني كه كنار نـام بانـك محـال    درصورت قيد نشدن محل پرداخت -  1  
يـز مركـز   ، محل پرداخت خواهد بود، درغير ايـن صـورت ن  عليه نوشته شده است

  . عليه محل پرداخت محسوب خواهد شداصلي بانك محال
، محـل صـدور   چنانچه محل صدور چك ذكر نشده باشد محل تأديه -  2  

  . محسوب خواهد شد
عنوان تـاريخ صـدور، مـؤخر    چنانچه تاريخ مندرج در چك به -  175ماده   

ن سند از حيث بر تاريخ واقعي صدور باشد اعتبار چك را دارد، با اين حال مسؤولي
  . رعايت مهلت ارائه و اقامه دعوا حق استناد به تاريخ واقعي را ندارند

  : انواع چك عبارت است از -  176ماده   
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، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حسـاب جـاري   چك عادي -  1  
  . كنندخود صادر مي

، چكي است كه اشـخاص عهـده بانكهـا بـه حسـاب      چك تأييد شده -  2  
  . د صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تعهد شده استجاري خو
تواند قبل و يـا بعـد از صـدور و همچنـين     تعهد صادره از سوي بانك مي  

  . شامل كل مبلغ يا جزئي از آن باشد
، چكي است كه به تقاضاي اشخاص توسط بانك دراختيـار  چك پول -  3  

شعب آن بانك يا توسـط كـارگزاران    گيرد و وجه آن در هر يك ازمتقاضي قرار مي
  . شود از قبيل چك مسافرتيآن پرداخت مي

صورت الكترونيكـي  تواند بههاي مذكور ميهر يك از انواع چك - تبصره   
  . شودباشد كه براساس قوانين مربوط صادر مي

، پرداخت آن منوط به تحقق شرطي شـده  هرگاه در متن چك -  177ماده   
، بانك مكلـف اسـت   با اين حال. ت راجع به چك نخواهد بودباشد، مشمول مقررا

  . وجه آن را پرداخت كند
صدور چك درصورت بسـته بـودن حسـاب بـانكي موجـب       -  178ماده   

  . شودعنوان چك نميسلب اعتبار سند به
چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا حواله كرد  -  179ماده   

  . شود، در وجه حامل تلقي مينفعچك فاقد نام ذي. شخص معين باشد
نير قيد شده  >حامل<چنانچه در چك صادره در وجه شخص معين كلمه   

  . شودباشد، چك در وجه حامل تلقي مي
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توانـد بـا   بانك گشاينده حساب جاري يا صادركننده چك مي -  180ماده   
ن را يا عبارت مشابه در متن چك پرداخت نقـدي آ  »واريز به حساب«درج عبارت 

منع كند، دراين صورت وجه چنين چكي فقط قابل واريز بـه يـك حسـاب بـانكي     
  . خواهد بود

، صادركننده به حساب معيني در مـتن  چنانچه چك در وجه شخص معين  
  . چك تصريح كند وجه چك فقط قابل واريز به همان حساب است

د و اگر مبلغ چك بيش از يك بار به حروف نوشته شـده باشـ   -  181ماده   
بين آنها اختالف باشد، مبلغ كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلـغ بـا حـروف و رقـم     

همچنين اگر تاريخ . نوشته شده و بين آنها اختالف باشد، مبلغ با حروف معتبر است
به حروف و رقم نوشته شده باشد و بين آنها اختالف باشد، تاريخ به حروف معتبـر  

  . است
چك به نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم درصورتي كه  -  182ماده   

از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشـد، امضـاء كننـده يـا امضـاءكنندگان و      
  : كه صاحب حساب متضامناً مسؤول عدم پرداخت هستند مگر اين

نماينده ثابت كند درحدود قانون و اختيارات مبادرت به امضاء يا مهـر   -  1  
مستند به عمل صـاحب حسـاب يـا نماينـده      و امضاي چك كرده و عدم پرداخت

دراين صورت فقـط  . بعدي او است و در متن چك سمت امضاء كننده آشكار باشد
  . صاحب حساب و نماينده بعدي داراي مسؤوليت تضامني خواهند بود

صاحب حساب ثابت كند كه چك بدون اختيـار يـا فراتـر از حـدود      -  2  
و اعتمـاد بـه اختيـار امضـاءكننده يـا      اختيار امضاء يـا مهـر و امضـاء شـده اسـت      
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  . امضاءكنندگان داراي مسؤوليت تضامني خواهد بود
، )2(اگر چك هنگام صدور فاقد شـرايط مـذكور در بنـدهاي     -  183ماده   

اين قانون باشد و سپس توسط دارنده تكميل شود، ) 173(ماده ) 7(و ) 6(، )4(، )3(
  : صورت، درايناعتبار چك را خواهد داشت

تواند به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او صادركننده نمي - الف   
  . از حدود اختيارات اعطايي دربرابر دارنده ناآگاه استناد كند

عنوان ظهرنويس امضاء يا مهـر و  اشخاصي كه سند تكميل شده را به - ب   
  . رنداند درحدود مفاد چك در برابر دارندگان بعدي مسؤوليت داامضاء كرده

وسيله ظهرنويسـي و  كرد شخص معين بهانتقال چك به حواله -  184ماده   
  . عمل ميĤيدتسليم سند به

 >كردبه حواله<ظهرنويسي چكي كه انتقال آن با قلم گرفتگي  -  185ماده   
شـود و  يا درج عبارت داراي معني مشابه منع شده است انتقال عادي محسوب مـي 

  . ه حساب بانكي دارنده خواهد بودوجه چك صرفاً قابل واريز ب
موجب آن انتقال دهندهانتقالي ا ست كه به) ساده(انتقال عادي  -  186ماده   

كند ولي شخصي كه انتقال ، حقوقي را كه از آن برخوردار است به دارنده منتقل مي
تواند درمقابل دارنده به ايرادات شخصي ناشي از روابط خصوصـي را منع كرده مي

  . شخصي كه سند را به او منتقل كرده است استناد كند اش با
ظهرنويسي چك با امضاء يا مهر و امضـاي دارنـده در پشـت     -  187ماده   

ممكن است درظهرنويسي نام شخصـي كـه چـك بـه نـام او      . شودچك محقق مي
درغيراين صورت دارنده چك مجاز . شود، همچنين تاريخ انتقال قيد شودمنتقل مي
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  . رنويسي به نام خود يا به نام غير استبه تكميل ظه
، ميتواند بدون ظهرنويسي و صرفاً با قبض چك در وجه حامل -  188ماده   

  . غير انتقال يابدو اقباض به
نيــز بــدون ) گيرنــدهفاقــد نــام انتقــال(چــك متضــمن ظهرنويســي ســفيد   

  . ظهرنويسي قابل نقل و انتقال است
وجـه حامـل بـا ظهرنويسـي در وجـه      درموردي كه چـك در   -  189ماده   

شـود امـا   يابد همچنان چك در وجه حامـل محسـوب مـي   شخص معين انتقال مي
  . ظهرنويس برابر مقررات اين قانون داراي مسؤوليت است

در ايـن  . تواند ظهرنويسـي مجـدد را منـع كنـد    ظهرنويس مي -  190ماده   
م مقرر در ماده صورت ظهرنويسي مجدد انتقال عادي محسوب شده و مشمول حك

  . شوداين قانون مي) 185(
هرگاه در ظهرنويسي عامداً تاريخ مقدمي ذكر شود، عالوه بـر   -  191ماده   

، بـه جـزاي   هاي ماقبل خود و دارنده چكجبران خسارات وارد شده به ظهرنويس
  . نقدي معادل يك چهارم مبلغ چك محكوم خواهد شد

كـه ظهرنـويس   چك است مگر اين ظهرنويسي حاكي از انتقال -  192ماده   
شـود  وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال چك واقع نمي

  . ، واخواست كردن و مطالبه گواهينامه عدم پرداخت را دارداما وكيل اختيار وصول
اين قانون با فوت يا ) 192(وكالت در وصول چك شرح ماده  -  193ماده   

  . شودمنتفي نمي حجر ظهرنويس يا موكل
چنانچه ظهرنويسي توأم با شرط باشد اين شـرط بـراي بانـك     -  194ماده   
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  . بالاثر و ظهرنويسي معتبر است ظهرنويسي جزئي از مبلغ چك باطل است
  . شرط فوق براي محاكم قابل استماع است - تبصره   
ظهرنويسي چك پس از صدور گواهينامـه عـدم پرداخـت يـا      -  195ماده   

) 185(شود و مشمول حكم مقرر در مـاده  نامه انتقال عادي محسوب ميستواخوا
  . اين قانون است

ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلـغ چـك ضـمانت     -  196ماده   
  . شود

ضمانت با درج نام و نشاني اقامتگاه و امضاء يا مهر و امضـاي   -  197ماده   
  . شودعيين مضمون عنه محقق ميضامن توأم با درج عبارتي حاكي از ضمانت و ت

، ظهرنويسـي  ، نشاني و امضاء يا مهر و امضاء پشـت چـك  صرف درج نام  
  . نفع خالف آن را ثابت كندكه ذيشود مگر اينبراي انتقال محسوب مي

ضامن فقط با شخصي كه از او ضمانت كرده است مسـؤوليت   -  198ماده   
دارنده . مضمون عنه بيشتر نخواهد بودبه هر حال مسؤوليت ضامن از . تضامني دارد

  . تواند به هريك منفرداً يا مجتمعاً مراجعه كندچك مي
مسؤوليت ضامن جز درخصوص ايرادات مرتبط با ظاهر سند  -  199ماده   

  . و مرور زمان همواره اعتبار دارد
، از كليه حقوق ناشـي از  ضامن درصورت پرداخت مبلغ چك -  200ماده   

ضمون عنه و نيز اشخاصي كه در برابر او مسؤوليت دارند، برخوردار سند درمقابل م
  . است

وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود، هرچنـد تـاريخ    -  201ماده   
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  . عنوان تاريخ صدور در آن درج شده باشدمؤخري به
چنانچه دارنده چك ظرف دو ماه از تاريخ صدور وجـه آن را   -  202ماده   

واي او بر ظهرنويسان مسموع نيست و اگر وجه چك به سـببي كـه   مطالبه نكند، دع
مربوط به بانك است از بين برود دعواي دارنده چك بـر صـادركننده نيـز مسـموع     

عنوان وكيل دروصول به منزله ارائه آن جهت مطالبـه  تسليم چك به بانك به. نيست
  . است

وز پس از تعطيـل  ، تعطيل باشد اولين راگر آخرين روز مهلت -  203ماده   
  . شوداين قانون افزوده مي) 202(به مهلت مذكور در ماده 

چنانچه صادركننده چك فوت كند يا محجور شـود ايـن امـر     -  204ماده   
، درصورت آگاهي از صـدور حكـم   بانك. مؤثر دراعتبار چكهاي صادر شده نيست

نـوع از  ، ممورشكستگي صادركننده يا بازداشت حسـاب از سـوي مراجـع قضـايي    
  . پرداخت و مكلف به صدور گواهينامه عدم پرداخت با ذكر علت است

، مكلـف اسـت در حـد عـرف     بانـك پرداخـت كننـده چـك     -  205ماده   
بانكداري امضاء يا مهر و امضاي آن را با نمونه امضاء يا مهر و امضـاي صـادركننده   

  . تطبيق دهد
مانع پرداخت وجه چـك  ، انقضاي مواعد مندرج در اين قانون -  206ماده   

  . يا صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانك نيست) درصورت وجود موجودي(
هرگاه وجه چك پرداخت نشود بانك مكلف است گواهينامـه  -  207ماده   

  : اي با محتويات زير صادر و به دارنده تسليم كند
  . مشخصات كامل چك -  1  



 ٥٨

  . هويت و نشاني كامل صادركننده -  2  
ميزان موجودي حساب درصورت عدم كفايت يا تصريح بـه كفايـت    -  3  
  . موجودي
  . تاريخ ارائه چك به بانك -  4  
گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضاء يا مهر و امضاي صادركننده بـا   -  5  

  . نمونه امضاء يا مهر و امضاي موجود در بانك
  . نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك -  6  
  . علت يا علل عدم پرداخت -  7  
درصورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتـر از مبلـغ     

چك باشد بانك مكلف است به تقاضاي دارنده مبلغ موجود در حساب را درقبـال  
اخذ رسيد در پشت چك پرداخت كند و گواهينامه را با تصريح به مبلـغ پرداخـت   

اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چـك   گواهينامه بانك در. شده صادر كند
  . خواهد بود

هر جا كه در قوانين و مقررات ديگـر واخواسـت اسـناد تجـاري      - تبصره   
نامه تلقي مـي بيني شده است گواهينامه عدم پرداخت چك به منزله واخواستپيش
  . شود

بانك ضامن خسارات ناشي از خودداري از صدور گواهينامـه   -  208ماده   
  . دم پرداخت يا صدور نادرست يا نقص آن استو ع

) 207(بانك مكلف است رونوشت گواهينامه مذكور در مـاده   -  209ماده   
  . اين قانون را فوراً براي صاحب حساب ارسال كند



 ٥٩

درصورت خودداري بانك از صدور گواهينامه مذكور در ماده  -  210ماده   
ريـق مرجـع قضـايي مبـادرت بـه      توانـد از ط ، دارنـده چـك مـي   اين قانون) 207(

نامه بايد متضمن مشخصات كامل پشت و روي چـك و  واخواست. واخواست كند
، علـل عـدم پرداخـت    مأمور ابالغ با مراجعه به بانك. مشخصات دارنده چك باشد

وجه چك و همچنين علل امتناع از صدور گواهينامـه عـدم پرداخـت يـا امتنـاع از      
نامه قيد و امضاء نامه توسط بانك را در واخواستامضاء يا مهر و امضاي واخواست

  . كنديا مهر و امضاء مي
ها و بانك تأييد كننـده  ، ظهرنويسصادركننده يا صادركنندگان -  211ماده   
دارنـده چـك   . كننده درمقابـل دارنـده چـك مسـؤوليت تضـامني دارنـد      يا تضمين

هد منفرداً يا مجتمـاً رجـوع   تواند به هركدام از آنها كه بخوادرصورت عدم تأديه مي
هـاي  ها نسبت به صـادركننده و ظهرنـويس  همين حق را هر يك از ظهرنويس. كند

اقامه دعوا بر يك يا چندتن از مسؤوالن موجب اسقاط حق رجوع . ماقبل خود دارد
اقامه كننده دعوا ملزم نيسـت ترتيـب ظهرنويسـي را    . به ساير مسؤوالن چك نيست

  . ندازحيث تاريخ رعايت ك
، جز درموارد ايـرادات مـرتبط   اين قانون) 211(دراجراي ماده  -  212ماده   

، بطالن صدور و يا نقل و انتقـاالت متـوالي سـند، موجـب سـلب      با شرايط شكلي
عنوان دارنده از شخصي كه چك را با اعتماد به صـحت وضـع ظـاهر آن تحصـيل     

  . ، نميشودنموده است
با تصريح بـه عـدم مسـؤوليت در ضـمن     تواند ظهرنويس مي -  213ماده   

ايـن قـانون معـاف    ) 211(هاي مقرر در مـاده  ، خود را از قيد مسؤوليتظهرنويسي
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  . دارد
دارنده چكي كه منجر به صدور گواهينامه عـدم پرداخـت يـا     -  214ماده   
نامه شده باشـد بايـد مراتـب را ظـرف مـدت ده روز از تـاريخ وصـول        واخواست

طريق مضبوطي به شخصي كه چك را بـه او واگـذار   نامه بهتگواهينامه يا واخواس
  . نموده ابالغ كند

ها نيز بايد ظـرف ده روز از تـاريخ فـوق بـه طريـق      هر يك از ظهرنويس  
صورت مسـؤول جبـران خسـارات    مضبوطي به يد ماقبل خود ابالغ كند درغير اين

  . ناشي از عدم ابالغ خواهد بود
ه و يا ظهرنويسـان از عـدم پرداخـت وجـه     عدم اطالع صادركنند - تبصره   

  . اين قانون دربرابر دارنده نيست) 211(هاي موضوع ماده چك رافع مسؤوليت
توانـد ارقـام   دارندهء چك عالوه بر مبلغ تأديه نشده چك مـي  -  215ماده   

  : زير را از مسؤولين سند مطالبه كند
رداخت نسـبت بـه   خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه چك تا روز پ -  1  

مبلغ تأديه نشده چنانچه موجودي صادركننده در بانك كافي نباشد، خسارت تأخير 
گيرد حتي اگر دارنـده موجـودي را مطالبـه    تأديه فقط به كسري موجودي تعلق مي

  . نكرده باشد
الوكاله و هزينـه  نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و حقهزينه واخواست -  2  

  . راي ثبتدادرسي يا هزينه اج
فروشي اسـت  خسارت تأخير تأديه برمبناي شاخص قيمت خرده - تبصره   

شود و تعيين مـي كه هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي
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در سـال  %) 6(به هر حال خسارت تأخير تأديه نبايد كمتـر از شـش درصـد    . گردد
  . باشد

تواند پرداخت را به تسـليم  هر يك از مسؤولين تأديه چك مي -  216ماده   
نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و صورتحسـاب خسـارت تـأخير    چك و واخواست

  . تأديه و مخارج قانوني كه بايد بپردازد، موكول كند
عليه توقيف شده اگر مبلغ چك به حكم قانون نزد بانك محال -  217ماده   

پرداخت مسـؤول خواهـد   صورت نبايد وجه آن را بپردازد و درصورت باشد دراين
  . بود

درصورت اقامه دعوا، دادگاه تجارتي مكلف است با تقاضـاي   -  218ماده   
، تأديـه نشـده   علت واخواست يا صدور گـواهي عـدم پرداخـت   دارنده چكي كه به

  . است معادل وجه چك را از اموال خوانده يا خواندگان تأمين كند
رضايت صـاحب چـك بـراي     تواند بدوندادگاه تجارتي نمي -  219ماده   

  . تأديه وجه آن مهلت دهد
ايـن قـانون   ) 211(اگر دارندهء چك بخواهد از حقي كه ماده  -  220ماده   

براي او مقرر داشته است استفاده كند بايد ظرف يك سال از تـاريخ واخواسـت يـا    
  . صدور گواهينامه عدم پرداخت اقامه دعوا كند

اين قانون بـه  ) 211(حقي كه در ماده ها كه بخواهد از هريك از ظهرنويس  
او داده شده است استفاده كند، بايد ظرف همين مدت اقامه دعوا كند و نسبت به او 
موعد از فرداي ابالغ احضاريه دادگاه تجارتي محسوب است و اگر وجـه چـك را   

كه عليه او اقامه دعوي شده باشد تأديه كند از فرداي روز تأديه محسـوب  بدون اين
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  . ودشمي
، دعواي دارنده چـك  پس از انقضاي مواعد مقرر در ماده فوق -  221ماده   

ها بر ظهرنويس سابق خـود  ها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويسبر ظهرنويس
  . مسموع نيست

، پـس از انقضـاي سـه سـال از تـاريخ      دعاوي راجع به چـك  -  222ماده   
، بـه عنـوان   رين تعقيـب قضـايي  صدور گواهينامه عدم پرداخت يا واخواست يا آخ

  . سند تجارتي در محاكم مسموع نخواهد بود
اين قانون از شمول اين ماده مستثني ) 220(مواعد مذكور در ماده  - تبصره   

  . است
مالك چك مفقـود بـراي حفـظ حقـوق خـود مكلـف اسـت         -  223ماده   

اظهارنامه عالوه بـر  . بالفاصله مراتب را با ارسال اظهارنامه به صادركننده اطالع دهد
اين قانون بايد متضمن بيان نحوه تحصيل سـند و  ) 207(مشخصات مذكور در ماده 
  . چگونگي فقدان آن باشد

تواند مالك چك مفقود درصورت عدم توافق با صادركننده مي -  224ماده   
با اثبات مالكيت خويش بر چك و اعالم عـدم انتقـال آن بـه غيـر و دادن تضـمين      

، الـزام صـادركننده را بـه    دت سه سـال بـه تشـخيص دادگـاه تجـارتي     مناسب به م
پرداخت وجه آن بخواهد چنانچه دادن تضمين ممكن نباشد، صـادركننده ملـزم بـه    

دادگـاه ضـمن صـدور حكـم بـه      . توديع مبلغ چك به صـندوق دادگسـتري اسـت   
  . ، حكم به ابطال سند مفقود نيز خواهد دادپرداخت مبلغ چك

سؤولين چك ملزم به ارائه اطالعات و مـداركي هسـتند كـه    م -  225ماده   
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، ضـامن  درخصوص مالكيت مدعي فقدان سند دراختيار دارند در غير اين صـورت 
  . اندخسارت وارده

مبدأ محاسبه خسارت تأديه براي دارنده چك مفقود زمان ارائه  -  226ماده   
  . تضمين به صادركننده است

ورشكستگي چند نفر از مسـؤوالن چـك   درصورتي كه حكم  -  227ماده   
تواند در هيأت طلبكاران هر يك يـا تمـامي آنهـا بـراي     صادر شود، دارنده چك مي

داخـل  ) ، خسارت تأخير تأديه و مخارج قـانوني مبلغ چك(وصول تمام طلب خود 
تواند براي مبلغي كه به دارنده چك مدير تصفيه هيچ يك از ورشكستگان نمي. شود

كـه مجمـوع   د به مدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع كند، مگر ايـن شوپرداخت مي
يابـد، بيشـتر از   مبالغي كه از دارايي تمام ورشكستگان به دارنده چك تخصيص مي

ترتيب تاريخ تعهد تا ميـزان وجهـي   ، مازاد بهميزان طلب او باشد كه دراين صورت
شـود كـه بـه سـاير     اند، جزء دارايي ورشكستگاني محسوب ميكه هركدام پرداخته

  . ها حق رجوع دارندورشكسته
، دارنده چك نبايد مبلغي بيش از مبلغ سند دريافت در هر حال -  1تبصره   

  . كند
مفاد اين ماده درمورد ورشكستگي هـر چنـد نفـري كـه بـراي       -  2تبصره   

  . شودپرداخت يك دين مسؤوليت تضامني دارند رعايت مي
مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا دارنده چك درصورت  -  228ماده   

، وجه چك تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، ميقسمتي از وجه آن
، دارنـده  همراه خسارات تأديه از صادركننده وصول كند، براي صـدور اجرائيـه  را به
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 اين قانون را به اجراي ثبـت ) 207(چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 
درصـورت  . اسناد محل تأديه وجه چك يا محـل اقامـت صـادركننده تسـليم كنـد     

. ، ارائه گواهينامـه عـدم پرداخـت كـافي اسـت     دريافت جزئي از مبلغ چك از بانك
كند كه مطابقت امضاء يا مهر و امضاي اجراي ثبت درصورتي دستور اجرا صادر مي

نك ازطرف بانك گواهي شده چك با نمونه امضاء يا مهر و امضاي صادركننده در با
  . باشد

، اجرائيه فقـط  درصورت مطالبه وجه چك ازطريق اجراء ثبت -  229ماده   
  . عليه صاحب حساب صادر خواهد شد

صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معـادل مبلـغ چـك در     -  230ماده   
اعتبار آن عليه محل داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به بانك محال

چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت وجه چـك  
دليـل عـدم   را بدهد و نيز نبايد به عمد چك را به صورتي تنظيم كند كـه بانـك بـه   

خوردگي در متن چك و اختالف در منـدرجات  مطابقت امضاء يا مهر و امضاء، قلم
  . ، از پرداخت وجه چك خودداري كندچك

اين قانون به ) 230(مجازات متخلف از هر يك از احكام ماده  -  231اده م  
  : قرار زير است

) 10 000 000(چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون  - الف   
ريال باشد به حبس تا شش ماه و برحسب مورد به پرداخت جـزاي نقـدي معـادل    

و ممنوعيـت از داشـتن    يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسـر موجـودي  
  . دسته چك متناسب با دوره حبس محكوم خواهد شد
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ريـال  ) 10 000 000(چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون  - ب   
ريال باشد به حبس از سه مـاه و يـك روز تـا يـك     ) 50 000 000(تا پنجاه ميليون 

وجه يا يـك  سال و برحسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام 
چهارم كسري موجودي و ممنوعيت از داشتن چك متناسب با دوره حبس محكوم 

  . خواهد شد
) 50 000 000(چنانچه مبلغ مندرج در مـتن چـك از پنجـاه ميليـون      - ج   

ريال بيشتر باشد به حبس از سه ماه و يك روز تـا دو سـال و برحسـب مـورد بـه      
يا يك چهارم كسري موجـودي   پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه

  . شودو ممنوعيت از داشتن دسته چك متناسب با دوره حبس محكوم مي
درصورتي كه صادركننده چك اقدام به صدور چكهاي بالمحل  -  1تبصره   

  . مجموع مبالغ مندرج چكها مالك عمل است. نموده باشد
مطـابق  تواند درصورت وجود جهات مخففه دادگاه تجارتي مي -  2تبصره   

  . مقررات مجازات اسالمي تخفيف قائل شود
هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود، مبـادرت بـه    -  232ماده   

ايـن قـانون   ) 231(صدور چك كند، به حداكثر مجازات منـدرج در بنـدهاي مـاده    
  . حسب مورد محكوم خواهد شد

، يفـري درصورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت ك -  233ماده   
وجه چك و خسارت تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يـا بـا موافقـت    

، ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخـت آن را در  شاكي خصوصي
  . عليه فراهم كند قابل تعقيب كيفري نيستبانك محال
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ننده را ، حساب صادركدرمورد اخير بانك مكلف است تا ميزان وجه چك  
  . ، وجه آن را بپردازدمسدود كند و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك

هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند يـا مـتهم    -  234ماده   
وجه چك و خسارات تأخير تأديـه را بـه دارنـده آن پرداخـت كنـد يـا موجبـات        

دگسـتري يـا   پرداخت وجه چك و خسارات مذكور را فراهم آورد يا درصندوق دا
  . شوداجراي ثبت توديع كند قرار موقوفي تعقيب صادر مي

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگـاه كيفـري مـانع از آن نيسـت كـه آن        
  . ، رسيدگي و حكم صادر كنددادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه

، ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك چهارم جزاي نقدي مقرر محكوم عليه  
  . حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد در

هرگاه پس از صـدور حكـم قطعـي شـاكي گذشـت كنـد يـا         -  235ماده   
اين قانون موجبات پرداخت وجه چك ) 234(عليه به ترتيب مذكور در ماده محكوم

و خسارت تأخير و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم سـازد، اجـراي حكـم    
شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك دوم جـزاي  وقوف ميم

نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهـد  
  . شد

تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت دارنده چك مي - تبصره   
طور متعارف بـراي وصـول   ههاي وارد شده كه مستقيماً و بتمامي خسارات و هزينه

طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آن كه قبل از صدور حكم يا پس 
از آن باشد، از دادگاه تجارتي تقاضا كند، درصورتي كه دارنده چك جبران خسارت 
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هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خـود را  و هزينه
  . صادركننده حكم تقديم كندبه همان دادگاه تجارتي 

اين قانون بدون شكايت دارنـده  ) 231(جرايم مذكور در ماده  -  236ماده   
، درصورتي كه دارنده چك تـا نـود روز از تـاريخ منـدرج     چك قابل تعقيب نيست

از تـاريخ  ) روز 180(چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه 
نكنـد ديگـر حـق شـكايت كيفـري نخواهـد        صدور گواهي عدم پرداخت شكايت

  . داشت
منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را   

كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه براي تشخيص اين. به بانك ارائه داده است
، ، بانكها مكلفند به محـض مراجعـه دارنـده چـك    چك به بانك مراجعه كرده است

  . مل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد كنندهويت كا
، چك بـه وي  شخصي كه پس از صدور گواهي عدم پرداخت -  237ماده   

هرگاه . منتقل گرديده است حق شكايت كيفري ندارد مگر آن كه انتقال قهري باشد
بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت 

  . به هر نحو ديگري واگذار كند تعقيب كيفري موقوف خواهد شد به چك
درصورتي كه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شـخص ديگـري بـه      

محـل  نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او درصـورت بـي  
بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصـريح بـه نماينـدگي آن    

صورت بانك گواهينامه عدم پرداخت مـذكور  دراين. هر چك قيد كند، در ظشخص
كند و حق شكايت كيفري اين قانون را به نام صاحب چك صادر مي) 207(در ماده
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  . مانداو محفوظ مي
درموارد زير صادركننده چك از نظر اين قـانون قابـل تعقيـب     -  238ماده   

  : كيفري نيست
  . آن منوط به تحقق شرطي شده باشد هرگاه در متن چك وصول وجه -  1  
هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله  -  2  

  . يا تعهدي است
هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط بـه   -  3  

  . تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است
  . شود چك بدون تاريخ صادر شده است درصورتي كه ثابت -  4  
مقام قانوني آنها، باتصريح بـه صادركننده چك يا دارنده يا قائم -  239ماده   

كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريـق كالهبـرداري يـا خيانـت در     اين
تواند كتباً دسـتور عـدم پرداخـت    امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده است مي

  . به بانك بدهدوجه چك را 
بانك پس از احراز هويت دسـتوردهنده از پرداخـت وجـه آن خـودداري       

خواهد كرد و درصورت ارائه چك به بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكـر علـت   
  . كنداعالم شده صادر مي

تواند عليه شخصي كه دستور عدم پرداخـت داده شـكايت   دارنده چك مي  
پرداخت شده ثابت نشـود، درصـورت اثبـات     كند و هرگاه ادعايي كه موجب عدم

اين قـانون محكـوم خواهـد    ) 231(سوءنيت دستوردهنده به مجازات مقرر در ماده 
  . شد
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، حداكثر ظرف دستور دهنده مكلف است پس از اعالم به بانك -  1تبصره   
مدت يك هفته براي اخذ دستور موقت به مرجع قضايي مراجعه و گواهي آن را به 

كند، درغيراين صورت پـس از انقضـاء مـدت مـذكور، بانـك از محـل       بانك ارائه 
درمـورد چـك   . كنـد موجودي به تقاضاي دارنده چـك وجـه آن را پرداخـت مـي    

  . مفقودي الزم است مراتب به اطالع مراجع انتظامي برسد
درموردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين مـاده صـادر مـي    -  2تبصره   

را تا تعيين تكليـف آن در مرجـع رسـيدگي يـا     شود بانك مكلف است وجه چك 
  . انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري كند

كننـد، بـه   هايي را كه بانكها عهده خود صادر ميپرداخت چك -  3تبصره   
اند و مفقود ، عهده خود صادر كردهاستثناء چكهايي كه بانكها در وجه شخص معين

گر آن كه بانك صادركننده نسبت به آن ادعـايي  توان متوقف كرد، م، نميشده است
  . تواند دستور توقف را صادر كندجعل كند، در هر حال دادگاه تجارتي مي

، بانـك بـه   جز درموارد مقرر در اين ماده يا امر دادگاه تجـارتي  -  4تبصره   
  . دهددستور عدم پرداخت ترتيب اثر نمي

، ره پرداخت وجه آن استوجود چك در دست صادركننده اما -  240ماده   
  . كه خالف آن ثابت شودمگر اين

درصورتي كه چك به وكالت يا نماينـدگي از طـرف صـاحب     -  241ماده   
حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، امضاءكننده چـك طبـق   

كـه ثابـت كنـد عـدم     مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت مگـر ايـن  
به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او اسـت كـه در    ، مستندپرداخت
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  . اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسؤول خواهد بود
درصورتي كه به متهم دسترسي نباشد، ابالغ به آخرين نشـاني   -  242ماده   

نشـود يـا   هرگاه متهم در اين نشاني شناخته . عليه به عمل ميĤيدمتهم در بانك محال
شـود و  چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مأمور به منزله ابالغ اوراق تلقي مي

  . رسيدگي بدون احضار متهم به وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت
، بانك مكلف است نسبت به صحت هويت صـاحب حسـاب   -  243ماده   

ف هاي صاحب حساب و شغل صاحب حساب دقت متعـار صحت نشاني يا نشاني
  . را اعمال كند درغير اين صورت ضامن خسارات وارد به دارنده چك خواهد بود

، بانك مكلف است در قرارداد افتتاح حساب جاري با مشتريان -  244ماده   
تمهيدات الزم را براي حصول اطمينان از استرداد اوراق دسته چـك داده شـده بـه    

  . بيني كندشدن حساب وي پيش، پس از بستهمشتري
بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كـه بـيش از    -  245ماده   

اند و تعقيب آنها منتهي به محكوميت قطعي شـده  محل صادر كردهيك بار چك بي
  . ، مسدود سازند و تا سه سال به نام آنان حساب جاري ديگري باز نكننداست

ين و مقـررات  بانك ضامن زيانهاي ناشي از عدم رعايت قـوان  -  246ماده   
  . ، در برابر دارنده چك استمربوط به چك

هـاي حسـابهاي   بانكها مكلفند ضمن انتشـار فهرسـت شـماره    -  247ماده   
  . ، امكان دسترسي اشخاص به فهرست را فراهم كنندجاري مسدود شده

بانكها مكلفند هنگام صدور گواهينامه عـدم پرداخـت مـذكور     -  248ماده   
اي از آن را براي بانك مركـزي جمهـوري اسـالمي    ، نسخهانوناين ق) 207(درماده 
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  . ايران ارسال كنند
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران مكلـف اسـت سـوابق      -  249ماده   

انـد و منتهـي بـه    مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بي محـل كـرده  
مرتـب و   ، به صورت روزآمد،صدور گواهي عدم پرداخت يا واخواست شده است

منظم ضبط و نگهداري كنند و فهرست اسامي اين اشخاص را دراجـراي مقـررات   
  . اين قانون دراختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد

ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص مذكور از افتتاح حسـاب    
نفع به اطالعات در اين خصوص و پاسخ بـه  جاري و نحوه دسترسي اشخاص ذي

اي كـه بـه پيشـنهاد بانـك مركـزي جمهـوري       نامـه موجب آئينز بانكها بهاستعالم ا
رسد، تعيين اسالمي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران مي

  . شودمي
ايـن  ) 248(و ) 247(چنانچه بانكها به تكليف مقـرر در مـواد    -  250ماده   

اين قانون عمل ) 249(كليف ماده ايران به تقانون و بانك مركزي جمهوري اسال مي
نكنند، عالوه بر اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در قانون پولي و بانكي حسب مـورد  

  . مسؤول جبران خسارات وارده نيز خواهند بود
  

  سفته  - فصل دوم 
سفته سندي است كه به موجب آن شخصي بدون قيد و شرط  -  251ماده   

، شخص معـين و  عندالمطالبه در وجه حامل تعهد ميكند مبلغي را در موعد معين يا
  . كرد او پرداخت كنديا به حواله



 ٧٢

سفته عالوه بر نام و امضاء يا مهر و امضاي متعهد بايد متضمن  -  252ماده   
  : موارد زير باشد

   »سفته«قيد كلمه  -  1  
  تاريخ و محل صدور  -  2  
  . مبلغي كه بايد تأديه شود با حروف -  3  
  ه گيرنده وج -  4  
  تاريخ پرداخت  -  5  
  نشاني كامل محل پرداخت  -  6  
درصورتي كه سفته متضمن يكي از مشخصات مقرر در مـواد   -  253ماده   

اين قانون نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگـر  ) 252(و ) 251(
  : در موارد زير

  . اگر گيرنده وجه قيد نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است -  1  
  . اگر سررسيد درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است -  2  
، محل صدور محسوب استاگر محل صدور درج نگردد، محل تأديه -  3  

 .  
، وجـه سـفته از   موجب قرارداد ميان بانك و مشتريچنانچه به -  254ماده   

انداز يا هر نوع حسـاب ديگـري پرداخـت مـي    محل حساب جاري يا حساب پس
بايد نشاني شعبه بانك و شماره حساب به عنوان محـل تأديـه در سـفته درج    شود، 
  . شود

اگر مبلغ سفته بيش از يك بار به حروف نوشـته شـده و بـين     -  255ماده   
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آنها اختالف باشد، مبلغ كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقـم نوشـته   
همچنين اگـر تـاريخ بـه    . است شده و بين آنها اختالف باشد، مبلغ با حروف معتبر

حروف و رقم نوشته شده باشد و بين آنها اختالف باشد، تاريخ بـه حـروف معتبـر    
  . است

سفته ممكن است به دستور و حساب شخص ديگـري صـادر    -  256ماده   
شود، در اين صورت اگر امضاء كننده سمت خويش را در متن سفته قيـد نكنـد بـا    

دارد و اگر فراتر از حدود اختيـار يـا بـدون اختيـار     دستوردهنده مسؤوليت تضامني 
  . عمل كند، شخصاً مسؤول است

، )3(اگر سفته هنگام صدور فاقد شـرايط مـذكور در بنـدهاي     -  257ماده   
اين قانون باشد و سپس توسـط دارنـده تكميـل شـود،     ) 252(ماده ) 6(و ) 5(، )4(

  : دراين صورت. اعتبار سفته را خواهد داشت
كننده سند يا خـروج او  تواند به فقدان اختيار تكميلصادركننده نمي - الف   

  . از حدود اختيارات اعطايي در برابر دارنده ناآگاه استناد كند
عنوان ظهرنويس امضاء يا مهـر و  اشخاصي كه سند تكميل شده را به - ب   

  . داند درحدود مفاد سفته در برابر دارندگان بعدي مسؤوليت دارنامضاء كرده
سفته ممكن است عندالمطالبه باشد يا به وعده از مطالبه يا بـه   -  258ماده   

  . پرداخت سفته ممكن است به روز معيني موكول شود. وعده از تاريخ صدور
اي كه يك يا چند روز يا يك يا چند مـاه  موعد پرداخت سفته -  259ماده   

مجـدد صـادركننده در روي   از مطالبه وعده دارد به وسيله امضاء يا مهـر و امضـاي   
درصـورت اسـتنكاف صـادركننده از    . شودسفته توأم با درج تاريخ مطالبه معين مي
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اين قـانون بـه   ) 302(امضاء يا مهر و امضاي مجدد، رعايت تشريفات مقرر در ماده 
  . منزله مطالبه خواهد بود

اگر موعد پرداخت سفته با تعطيل رسمي تصـادف كنـد، بايـد     -  260ماده   
  . ز بعد از تعطيل تأديه شودرو

اي كه وعده آن يك يا چند ماه پس از صدور يا مطالبه در سفته -  261ماده   
  . شود، هر ماه سي روز محاسبه ميتعيين شده است

كرد شخص معين به وسيله ظهرنويسـي و  انتقال سفته به حواله -  262ماده   
  . عمل ميĤيدتسليم سند به

ته با امضاء يا مهر و امضـاي دارنـده در پشـت    ظهرنويسي سف -  263ماده   
ممكن است در ظهرنويسي نام شخصي كـه سـفته بـه نـام او     . شودسفته محقق مي

شود، همچنين تاريخ انتقال قيد شود، درغيراين صورت دارنده سفته مجاز منتقل مي
  . به تكميل ظهرنويسي به نام خود يا به نام غير است

 »كردبه حواله«اي كه انتقال آن با قلم گرفتگي ظهرنويسي سفته -  264ماده   
. شـود ، انتقـال عـادي محسـوب مـي    يا درج عبارت داراي معني مشـابه منـع شـده   

درموردي كه بانك به عنوان محل تأديه معين شده است وجه سفته فقط قابل واريز 
  . به حساب بانكي دارنده است

، موجب آن انتقال دهندهكه بهانتقالي است ) ساده(انتقال عادي  -  265ماده   
كند ولي شخصي كه انتقـال  حقوقي را كه از آن برخوردار است به دارنده منتقل مي

تواند درمقابل دارنده به ايرادات شخصي ناشي از روابـط خصـوص  را منع كرده مي
  . ، استناد كنداش با شخصي كه سند را به او منتقل كرده است
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، بـدون ظهرنويسـي و صـرفاً بـا قـبض و      ملسفته در وجه حا -  266ماده   
فاقـد نـام انتقـال    (سفته متضمن ظهرنويسـي سـفيد   . اقباض قابل به غير انتقال يابد

  . نيز بدون ظهرنويسي قابل نقل و انتقال است) گيرنده
اگر سفته در وجه حامل به نام شخص معـين ظهرنويسـي شـود همچنـان       

نويس برابر مقررات اين قـانون داراي  شود اما ظهرسفته در وجه حامل محسوب مي
  . مسؤوليت خواهد بود

توانـد ظهرنويسـي مجـدد را منـع كنـد، درايـن       ظهرنويس مي -  267ماده   
شود و مشمول حكم مقـرر در  صورت ظهرنويسي مجدد انتقال عادي محسوب مي

  . اين قانون است) 263(ماده 
ذكر شود، عالوه بـر  هرگاه در ظهرنويسي عامداً تاريخ مقدمي  -  268ماده   

، به جزاي نقدي هاي ماقبل خود و دارنده سفتهجبران خسارات وارده به ظهرنويس
  . معادل يك چهارم مبلغ سفته محكوم خواهد شد

كـه ظهرنـويس   ظهرنويسي حاكي از انتقال سفته است مگر اين -  269ماده   
شـود  واقع نمـي وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال سفته 
  . اما وكيل حق واخواست يا مطالبه گواهينامه عدم پرداخت را دارد

اين قانون با فوت يا ) 269(وكالت در وصول سفته شرح ماده  -  270ماده   
  . شودحجر ظهرنويس يا موكل منتفي نمي

ظهرنويسي سفته پس از صدور گواهينامـه عـدم پرداخـت يـا      -  271ماده   
) 263(شود و مشمول حكم مقرر در مـاده  ال عادي محسوب مي، انتقنامهواخواست

  . شوداين قانون مي
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چنانچه ظهرنويسي توأم با شرط باشد، ظهرنويسي معتبر است  -  272ماده   
تواند با استناد به شرط مزبور از ايفـاي مسـؤوليت   و هيچ يك از مسؤولين سند نمي

. بـل اسـتماع اسـت   لـيكن چنـين شـرطي بـراي محـاكم قا     . خويش خودداري كند
  . ظهرنويسي جزئي از مبلغ سفته باطل است

ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلـغ سـفته ضـمانت     -  273ماده   
  . شود

ضمانت با درج نام و نشاني اقامتگاه و امضـاي ضـامن و درج    -  274ماده   
درصورت عدم ذكـر  . شودعبارتي حاكي از ضمانت و تعيين مضمون عنه محقق مي

  . ، ضمانت به نفع صادركننده محسوب استم مضمون عنهنا
ضامن فقط با شخصي كه از او ضمانت كرده است مسـؤوليت   -  275ماده   

دارنده . به هرحال مسؤوليت ضامن از مضمون عنه بيشتر نخواهد بود. تضامني دارد
  . تواند به هر يك منفرداً يا مجتمعاً مراجعه كندسفته مي
يت ضامن جز درخصوص ايرادات مرتبط با ظاهر سند مسؤول -  276ماده   

  . و مرور زمان همواره اعتبار دارد
ضامن درصورت پرداخت مبلغ سفته از كليه حقـوق ناشـي از    -  277ماده   

سند درمقابل مضمون عنه و نيز اشخاصي كـه نسـبت بـه شـخص اخيـر در سـفته       
  . مسؤوليت دارند، برخوردار خواهد بود

ه وعده از مطالبه يا صدور بايد روز آخر وعده پرداخت سفته ب -  278ماده   
  . شود

اي كـه بـه وعـده از مطالبـه اسـت و روز      روز رؤيت در سفته -  279ماده   
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  . شود، حساب نميهايي كه به وعده از تاريخ صدور استصدور سفته در سفته
پـردازد درمقابـل   شخصي كه وجه سفته را قبـل از موعـد مـي    -  280ماده   
  . كه نسبت به سفته حقي دارند مسؤول است اشخاصي
توان به دريافت پيش از موعد مبلـغ سـفته   دارنده سفته را نمي -  281ماده   
  . اجبار كرد
چنانچه وجه سفته قانوناً نزد صادركننده توقيـف شـده باشـد،     -  282ماده   

  . صادركننده نبايد وجه سفته را بپردازد و درصورت پرداخت مسؤول خواهد بود
اگر جزئـي از مبلـغ سـفته پرداخـت شـود بـه همـان انـدازه          -  283ماده   

شوند و دارنده فقط نسبت به بقيه وجه سفته ميها بري ميصادركننده و ظهرنويس
درصورت پرداخت جزئي از مبلغ سفته پرداخت. تواند به مسؤوالن سند رجوع كند

يـا امضـاء يـا مهـر و     تواند پرداخت را موكول به درج آن در پشت سـفته  كننده مي
  . ، ارائه رسيد، تصوير مصدق پشت و روي سفته كندامضاء دريافت كننده

تواند بدون رضايت صـاحب سـفته بـراي    دادگاه تجارتي نمي -  284ماده   
  . تأديه وجه آن مهلت دهد

هـا درمقابـل دارنـده    صادركننده يا صادركنندگان و ظهرنـويس  -  285ماده   
توانـد بـه   دارنده سـفته درصـورت عـدم تأديـه مـي     . رندسفته مسؤوليت تضامني دا

همـين حـق را هـر يـك از     . هركدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا مجتمعاً رجوع كند
  . هاي ماقبل خود داردها نسبت به صادركننده و ظهرنويسظهرنويس
طرح دعوا بر يك يا چند تن از مسؤولين موجب اسـقاط حـق رجـوع بـه       

  . نده ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كنددار. سايرين نيست
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، جز درموارد ايـرادات مـرتبط   اين قانون) 285(دراجراي ماده  -  286ماده   
، بطالن صدور و يا نقل و انتقـاالت متـوالي سـند، موجـب سـلب      با شرايط شكلي

صـيل  عنوان دارنده از شخصي كه سفته را با اعتماد به صـحت وضـع ظـاهر آن تح   
  . شود، نمينموده است

تواند با تصريح به عدم مسؤوليت مقرره در ماده ظهرنويس مي -  287ماده   
  . ، خود را از اين قيد معاف دارداين قانون ضمن ظهرنويسي) 285(

تواند ارقام زير دارنده سفته عالوه بر مبلغ تأديه نشده سفته مي -  288ماده   
  : كندرا نيز از مسؤولين سند مطالبه 

خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه سفته تا روز پرداخت نسـبت بـه    -  1  
  . مبلغ تأديه نشده

الوكاله و هزينـه  نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و حقهزينه واخواست -  2  
  . دادرسي يا هزينه اجراي ثبت

فروشي اسـت  خسارت تأخير تأديه برمبناي شاخص قيمت خرده - تبصره   
بـه هرحـال   . شودال توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم ميكه هر س

  . در سال باشد%) 6(خسارت تأخير تأديه نبايد كمتر از شش درصد 
تواند پرداخت را به تسـليم  هر يك از مسؤولين تأديه سفته مي -  289ماده   

نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و صورتحسـاب خسـارت تـأخير    سفته و واخواست
  . تأديه و مخارج قانوني كه بايد بپردازد، موكول كند

مالك سفته مفقـود بـراي حفـظ حقـوق خـود مكلـف اسـت         -  290ماده   
اظهارنامه عالوه بـر  . بالفاصله مراتب را با ارسال اظهارنامه به صادركننده اطالع دهد
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اين قانون بايد متضمن بيان نحوه تحصيل سـند و  ) 303(مشخصات مذكور در ماده 
  . گونگي فقدان آن باشدچ

مالك سفته مفقود، درصورت عدم توافـق بـا صـادركننده مـي     -  291ماده   
تواند با اثبات مالكيت خويش بر سفته و اعالم عدم انتقال آن به غير و دادن تضمين 
مناسب به مدت سه سال به تشخيص دادگاه تجارتي الزام صادركننده را به پرداخت 

ادن تضمين ممكن نباشد صادركننده ملزم به توديع مبلـغ  چنانچه د. وجه آن بخواهد
  . سفته به صندوق دادگستري ا ست

، حكـم بـه ابطـال سـند     دادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت مبلغ سـفته   
  . مفقود نيز خواهد داد

مسؤولين سفته ملزم به ارائه اطالعات و مـداركي هسـتند كـه     -  292ماده   
صـورت ضـامن   دراختيار دارند درغيـر ايـن   درخصوص مالكيت مدعي فقدان سند

  . خسارت وارده خواهند بود
مبدأ محاسبه خسارت تأديه دارنـده سـند مفقـود زمـان ارائـه       -  293ماده   

  . تضمين به صادركننده است
هايي كه وجه آن بايد به رؤيت يـا بـه وعـده از    نسبت به سفته -  294ماده   

داخت يا مطالبهء آن را ظرف يكسـال  رؤيت تأديه شود دارنده سفته مكلف است پر
  . از تاريخ صدور سفته تقاضا كند و اال حق رجوع به ظهرنويسان را نخواهد داشت

دارنده سفته بايد ظرف پانزده روز از تاريخ سررسيد وجـه آن   -  295ماده   
  . را مطالبه كند، درغير اين صورت دعواي او بر ظهرنويسان مسموع نيست

وز پانزدهم تعطيل باشـد اولـين روز پـس از تعطيـل بـه      اگر ر -  296ماده   
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  . شودمهلت مذكور در ماده قبل افزوده مي
ايــن قــانون تــاريخ تقاضــاي ) 295(و ) 294(درمــورد مــواد  -  297مــاده   

هاي مذكور را ثابت مـي واخواست يا صدور گواهينامه عدم پرداخت رعايت مهلت
  . كند

د ممنوعيت قانوني يا بروز حوادث درصورتي كه به دليل وجو -  298ماده   
، ارائـه سـفته بـراي    بيني كه رفع آن از حيطه اختيار دارنده خارج استغيرقابل پيش

پرداخت يا اعتراض عدم پرداخت ميسر نشود، مهلت مذكور در مواد قبل به ميـزان  
دارنـده  . يابـد بيني افزايش مـي مدت زمان ممنوعيت قانوني يا حوادث غيرقابل پيش

است بالفاصله پس از رفع موانع يا پايان حوادث مزبور نسبت به ارائه سفته مكلف 
  . براي قبولي يا پرداخت و درصورت لزوم اعتراض عدم پرداخت اقدام كند

اين قانون دارنده مكلف است دراولين ) 298(درخصوص ماده  -  299ماده   
طريق ني را بهبيفرصت ممكن وجود ممنوعيت قانوني يا بروز حوادث غيرقابل پيش

مضبوطي به ظهرنويس ماقبل خود اطالع دهد وگرنه حق مراجعـه بـه ظهرنويسـان    
  . ماقبل خود و صادركننده را نخواهد داشت

اي كه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت و يا دارنده سفته -  300ماده   
نامه يـا  نامه شده باشد بايد مراتب را ظرف ده روز از تاريخ وصول گواهيواخواست
، ابـالغ  نامه به طريق مضبوطي به شخصي كه سفته را به او واگذار نمودهواخواست

  . كند
هر يك از ظهرنويسان نيز بايد ظرف ده روز از تاريخ فـوق مراتـب را بـه      

طريق مضبوطي به يد ماقبل خود ابالغ كند درغير اين صـورت مسـؤول خسـارات    
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  . ناشي از عدم ابالغ خواهد بود
درصورت اقامه دعوي دادگاه تجارتي مكلف است بـه مجـرد    -  301ماده   

، تأديه اي كه به علت واخواست يا صدور گواهي عدم پرداختتقاضاي دارنده سفته
عنوان تأمين توقيـف  نشده باشد معادل وجه سفته را از اموال خوانده يا خواندگان به

  . كند
يـق واخواسـت يـا    ارائـه سـفته و عـدم تأديـه وجـه آن ازطر      -  302ماده   

، شود، درصورت فوت و ورشكستگي صـادركننده گواهينامه عدم پرداخت ثابت مي
همين حكم در موردي نيز كه صـادركننده  . دارنده از تكليف فوق معاف خواهد بود

  . سفته قبل از موعد سفته ورشكسته شود جاري خواهد بود
ك كشور و دفـاتر  نامه توسط اداره ثبت اسناد و امالواخواست -  303ماده   

شود و بايد مراتب دادگاههاي تجارتي طبق مقررات به محل پرداخت سفته ابالغ مي
  : ذيل را دارا باشد

، رونوشت كامل سفته باتمام مندرجات سفته اعم از مشخصات ضامن -  1  
  . ظهرنويس و غيره و يا تصوير آن

  . تقاضاي تأديه وجه سفته -  2  
، محل تأديـه سـفته باشـد بانـك مكلـف اسـت       چنانچه بانك -  304ماده   

اي با محتويات زير صـادر نمـوده و بـه دارنـده     ، گواهينامهدرصورت عدم پرداخت
  : سفته تسليم كند

  . مشخصات كامل سفته -  1  
  . هويت و نشاني كامل صادركننده -  2  
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ميزان موجودي حساب درصورت عدم كفايت و يا تصريح به كفايت  -  3  
  . موجودي
  . تاريخ ارائه سفته به بانك -  4  
گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضاء يا مهر و امضاي صادركننده بـا   -  5  

  . نمونه امضاء يا مهر و امضاء موجود در بانك
  . نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده سفته -  6  
  . علت يا علل عدم پرداخت -  7  
ه سفته نزد بانـك كمتـر از مبلـغ    درصورتي كه موجودي حساب صادركنند  

سفته باشد، بانك مكلف است به تقاضاي دارنده مبلغ موجود در حساب را درقبـال  
اخذ رسيد در پشت سفته پرداخت كند و گواهينامه را با تصريح به مبلـغ پرداخـت   

گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنـده سـفته جانشـين اصـل     . شده صادر نمايد
  . سفته خواهد بود

بانك ضامن خسارات ناشي از خودداري از صدور گواهينامـه   -  305ماده   
  . عدم پرداخت و يا صدور نادرست و ناقص آن است

بانك مكلف اسـت گواهينامـه عـدم پرداخـت را فـوراً بـراي        -  306ماده   
  . صاحب حساب ارسال كند

نون ايـن قـا  ) 285(اگر دارنده سفته بخواهد از حقي كـه مـاده    -  307ماده   
براي او مقرر داشته است استفاده كند، بايد ظرف يك سال از تاريخ واخواسـت يـا   

  . صدور گواهينامه عدم پرداخت اقامه دعوا كند
اين قانون بـه  ) 285(ها كه بخواهد از حقي كه در ماده هريك از ظهرنويس  
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 او داده شده استفاده كند، بايد ظرف همين مدت اقامه دعـوي كنـد و نسـبت بـه او    
موعد از فرداي ابالغ احضاريه دادگاه تجارتي محسوب است و اگر وجـه سـفته را   

كه عليه او اقامه دعوا شده باشد تأديه كند از فـرداي روز تأديـه محسـوب    بدون اين
  . است

پس از انقضاي مواعد مقرره در ماده فوق دعوي دارنده سـفته   -  308ماده   
ها بـر ظهرنـويس سـابق    از ظهرنويسها و همچنين دعواي هر يك عليه ظهرنويس

  . خود مسموع نخواهد بود
، پـس از انقضـاي سـه سـال از تـاريخ      دعاوي راجع به سـفته  -  309ماده   

عنوان سند ، بهصدور گواهينامه عدم پرداخت يا واخواست يا آخرين تعقيب قضايي
  . تجاري در محاكم مسموع نخواهد بود

اين قانون از شمول اين ماده مستثني  )307(مواعد مذكور در ماده  - تبصره   
  . است

تواننـد بـا قيـد شـرط     ها و ضامن مـي صادركننده و ظهرنويس -  310ماده   
، امضاء يـا مهـر و   يا هر اصطالح معادل ديگري كه در سفته نوشته »بدون اعتراض«

، شود، دارنده را از اعتراض عدم پرداخت به منظـور اعمـال حـق رجـوع    امضاء مي
اين شرط دارنده را از وظيفه ارائه سفته ظرف مهلت مقرر معـاف نمـي  . ندمعاف كن

كند ولي اثبات عدم رعايت اين مهلت به عهده شخصي است كه در مقابل دارنده به 
  . كنداين ايراد استناد مي

اگر اين شرط توسط صادركننده نوشته شده باشـد، آثـار آن متوجـه كليـه       
هـا يـا   ه اين شرط توسـط يكـي از ظهرنـويس   درصورتي ك. شودمسؤوالن سفته مي
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  . ضامن درج شده باشد، آثار آن فقط درمورد همان ظهرنويس يا ضامن مجري است
، دارنـده سـفته   رغم درج شـرط در سـفته بـه وسـيله صـادركننده     اگر علي  

درصورتي كه اين . هاي مربوط را نيز متحمل شوداعتراض به عمل آورد، بايد هزينه
) اگر انجام شده باشد(هرنويس يا ضامن قيد شود مخارج اعتراض شرط از جانب ظ

مفاد اين ماده درصورتي كه محل پرداخت . از تمام مسؤوالن سفته قابل مطالبه است
  . شودسفته بانك صادر كننده باشد اعمال نمي

درصورتي كه حكم ورشكستگي چند نفر از مسـؤوالن سـفته    -  311ماده   
تواند در هيأت طلبكاران هر يك يـا تمـامي آنهـا بـراي     ميصادر شود، دارنده سفته 
داخـل  ) ، خسارت تأخير تأديه و مخارج قـانوني مبلغ سفته(وصول تمام طلب خود 

تواند براي مبلغي كه به دارنده سفته يك از ورشكستگان نميمدير تصفيه هيچ. شود
كـه مجمـوع   شود به مدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع كند، مگر ايـن پرداخت مي

يابـد، بيشـتر از   مبالغي كه از دارايي تمام ورشكستگان به دارنده سفته تخصيص مي
، مازاد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميـزان وجهـي   صورتميزان طلب او باشد كه دراين

شـود كـه بـه سـاير     اند، جزء دارايي ورشكستگاني محسوب ميكه هركدام پرداخته
  . ها حق رجوع دارندورشكسته
در هر حال دارنده سفته نبايد مبلغي بيش از مبلغ سند دريافـت   -  1صره تب  

  . كند
مفاد اين ماده درمورد ورشكسـتگي هرچنـد نفـري كـه بـراي       -  2تبصره   

  . شودپرداخت يك دين مسؤوليت تضامني دارند رعايت مي
اي كـه محـل تأديـه آن بانـك اسـت درصـورت       دارنده سفته -  312ماده   
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توانـد طبـق مقـررات    عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن مي مراجعه به بانك و
، وجه سـفته را بـه همـراه خسـارت تـأخير تأديـه از       مربوط به اجراي اسناد رسمي

براي صدور اجرائيه دارنده سفته بايد عين سفته و گواهينامه . صادركننده وصول كند
ل تأديه سـفته يـا محـل    اين قانون را به اجراي ثبت اسناد مح) 304(مذكور در ماده 

  . اقامت صادركننده تسليم كند
درصورتي كه بخشي از وجه پرداخت شده باشد گواهينامه مزبور جانشين   

  . سفته هم هست
كند كه مطابقت امضاء يا مهـر  اجراي ثبت درصورتي دستور اجرا صادر مي  

اهي شده و امضاي سفته با نمونه امضاء يا مهر و امضاي صادركننده توسط بانك گو
  . باشد

، شخص حقوقي باشد و امضاء درصورتي كه صادركننده سفته -  313ماده   
كننده يا امضاءكنندگان پرداخت وجه آن را از طرف شخص حقوقي ضمانت كـرده  
باشند اجرائيه به نحو تضامن عليه شخص حقوقي و امضاء كننده يا امضـاءكنندگان  

  . گرددصادر مي
، اجراي ثبت مكلف است معادل مبلـغ  رنده سفتهبا تقاضاي دا -  314ماده   

، خسارت تأخير تأديـه و هزينـه اجـرا را از امـوال ثبـت شـده صـادركننده و        سفته
اين قانون رأساً شناسـايي و بازداشـت كنـد،    ) 313(همچنين ضامن مذكور در ماده 

درخصوص اموال ثبت نشده توقيف توسط اجراي ثبـت مطـابق مقـررات موجـود     
  . شد انجام خواهد

اجراي ثبت مكلـف اسـت بـه تقاضـاي دارنـده و بـا معرفـي         -  315ماده   



 ٨٦

مشخصات صادركننده و شعبه بانك يا مؤسسـه اعتبـاري و مـالي كـه وي احتمـال      
دهد، شـماره حسـاب بـانكي صـادركننده و     وجود حساب مفتوح صادركننده را مي

  . كفايت موجودي را استعالم و درحدود طلب بازداشت كند
تقاضاي اجرا بايد حداكثر ظرف يك سال از صدور گواهينامه  -  316 ماده  

  . عدم پرداخت به عمل آيد
هايي كـه در خـارج ايـران صـادر شـده شـرايط       درمورد سفته -  317ماده   

  . اساسي سفته تابع قوانين كشور صدور است
تعهــدات ناشــي از (در هــر قســمت از ســاير تعهــدات ناشــي از ســفته    

، تـابع  نيز كه در خارج از كشور به وجود آمـده اسـت  ) ت و غيره، ضمانظهرنويسي
، اگـر  بـا وجـود ايـن   . قوانين كشوري است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است

شرايط اساسي سفته يا تعهدات ناشي از آن مطابق قانون ايران جمع باشـد، كسـاني   
د كه شرايط اساسي سفته يـا  اند حق استناد به اين را ندارنكه در ايران تعهداتي كرده

  . تعهدات ناشي از سفته مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانين خارجي نيست
اعتراض و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشي  -  318ماده   

از سفته و استفاده از آن در خارج از كشور بايد به عمل آيد، تابع قوانين كشور محل 
  . اقدام است

  
  برات  - وم فصل س

برات سندي است كـه بـه موجـب آن شخصـي بـه شـخص        -  319ماده   
دهد تا در موعد معين يا بـه رؤيـت مبلغـي را بـه     قيد و شرط ميديگري دستور بي
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  . كرد آنها پرداخت كندشخص ثالث يا دستوردهنده يا به حواله
كه ، به شخصي »برات دهنده«يا  »صادركننده«يا  »براتكش«به دستوردهنده   

  . گويندمي »دارنده برات«، و به شخص ثالث »براتگير«كند دستور را دريافت مي
دهنده بايد متضمن برات عالوه بر امضاء يا مهر و امضاي برات -  320ماده   

  : موارد زير باشد
  . »برات«قيد كلمه  -  1  
  . نام و محل اقامتگاه صادركننده برات -  2  
  . و سال تاريخ صدور به روز و ماه -  3  
  . محل صدور -  4  
  . مبلغ برات -  5  
  . موعد پرداخت مبلغ برات -  6  
  . نشاني كامل محل پرداخت برات -  7  
  ). براتگير(نام و محل اقامتگاه  -  8  
  . كرد او پرداخت شودنام شخصي كه برات بايد در وجه يا حواله -  9  
قيـد ايـن كـه     درصورتي كه برات در بيش از يك نسخه صادر شود -  10  
  . ، سوم يا الي آخر است، دومنسخه اول
اين قانون تنظيم نشـده  ) 320(درصورتي كه برات مطابق ماده  -  321ماده   

  : باشد، مشمول مقررات برات نخواهد بود مگر درموارد زير
براتي كه در آن موعد پرداخت مشخص نشده باشد، به رؤيـت تلقـي    -  1  

  . شودمي
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مكان پرداخت مبلـغ بـرات مشـخص نباشـد، اقامتگـاه      درصورتي كه  -  2  
  . شودبراتگير مكان پرداخت تلقي مي

دهنده محل درصورتي كه محل صدور برات ذكر نشود، اقامتگاه برات -  3  
  . شودصدور برات تلقي مي

اين ) 320(اگر برات هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در ماده  -  322ماده   
دراين . رنده تكميل شود، اعتبار برات را خواهد داشتقانون باشد و سپس توسط دا

  : صورت
كننده سند يا خـروج او  تواند به فقدان اختيار تكميلصادركننده نمي - الف   

  . از حدود اختيارات اعطايي در برابر دارنده ناآگاه استناد كند
اشخاصي كه سند تكميل شده را به عنوان ظهرنويس امضاء يا مهر و  - ب   

  . اند درحدود مفاد برات دربرابر دارندگان بعدي مسؤوليت دارندء كردهامضا
، وجـه بـرات از   موجب قرارداد ميان بانك و مشتريچنانچه به -  323ماده   

انداز يا هرنوع حساب ديگـري قابـل پرداخـت    محل حساب جاري يا حساب پس
در برات قيد باشد، بايد نشاني شعبه بانك و شماره حساب به عنوان محل پرداخت 

  . شود
اگر مبلغ برات بيش از يك بار به حروف نوشته شده باشـد و   -  324ماده   

بين آنها اختالف باشد، مبلغ كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ بـه حـروف و رقـم    
همچنين اگر تاريخ . نوشته شده و بين آنها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است

اشد و بين آنها اختالف باشد، تاريخ به حروف معتبـر  به حروف و رقم نوشته شده ب
  . است



 ٨٩

برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صـادر   -  325ماده   
شود، دراين صورت امضاءكننده بايد سمت خويش را در برات ذكر كند، وگرنه بـا  
دستوردهنده مسؤوليت تضامني خواهد داشت و چنانچه فراتر از حدود اختيـار، يـا   

  . ن داشتن اختيار عمل كند، شخصاً مسؤول استبدو
موعد پرداخت ممكن است برات به رؤيت به وعده از رؤيت  -  326ماده   

  . يا به وعده از تاريخ صدور يا به روز معين باشد
، برات به رؤيـت را قبـول كنـد    هرگاه براتگير يا شخص ثالث -  327ماده   

  . بايد فوراً آن را پرداخت كند
وسـيله  ، بـه سررسيد براتي كه به وعده از رؤيـت صـادر شـده    -  328ماده   

نامه ، به وسيله تاريخ واخواستتاريخ قبولي و درصورت خودداري براتگير از قبول
  . شودنكول معين مي

اگر سررسيد برات مصادف با تعطيل رسـمي باشـد بايـد روز     -  329ماده   
  . بعد از تعطيل پرداخت شود

يد به محض ارائه يـا حـداكثر ظـرف بيسـت و چهـار      برات با -  330ماده   
  . ، قبول يا نكول شودساعت از تاريخ ارائه

براتگير تا زماني كه برات را قبول نكرده اسـت نسـبت بـه آن     -  331ماده   
  . ، ولي اگر قبول كند، حق نكول نداردمسؤول نيست

امضـاء يـا   ، قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده -  332ماده   
، قبـولي بـدون   اگر در برات قابل پرداخت به وعده از رؤيـت . شودمهر و امضاء مي

  . شودتاريخ نوشته شود، تاريخ صدور برات تاريخ رؤيت تلقي مي



 ٩٠

هر عبارتي كه براتگير در بـرات بنويسـد و امضـاء يـا مهـر و       -  333ماده   
. قبول داشـته باشـد   ، مگر اين كه صراحت بر عدمامضاء كند قبولي محسوب است

درصورتي كه عبارت حاكي از عدم قبول جزئي از مبلغ برات باشد، برات نسبت به 
، درصورتي كه براتگير بدون درج عبارتي. شودبقيه مبلغ آن قبول شده محسوب مي

  . شودبرات را امضاء يا مهر و امضاء كند برات قبول شده تلقي مي
به تحقـق شـرطي شـود، درصـورت      قبول برات نبايد مشروط -  334ماده   

با اين حـال براتگيـر درحـدود    . شود، برات نكول شده محسوب ميقبولي مشروط
  . شرطي كه نوشته مسؤول پرداخت وجه برات است

قبولي برات ممكن است منحصر به جزئي از مبلغ برات باشد،  -  335ماده   
  . دتواند براي بقيه مبلغ آن اعتراض كنصورت دارنده ميدراين

تواند تقاضا كند كه براي نوشتن قبولي عين بـرات  براتگير نمي -  336ماده   
اي هاي متعدد نوشته شده باشد، فقط نسخههرگاه برات در نسخه. نزد او باقي بماند

  . كه مخصوص براتگير است نزد او باقي خواهد ماند
 »لنامـه عـدم قبـو   واخواسـت «اعتراض به نكول برات بايد بـا   -  337ماده   
  . تحقق يابد
، حسب مورد محل ديگـري  تواند هنگام قبول براتبراتگير مي -  338ماده   

دراين . را غير از محل پرداخت يا اقامتگاه خود براي پرداخت مبلغ برات تعيين كند
  . صورت برات در محل اخير قابل پرداخت است

خـارج از   توانـد شود نمـي محل ثالثي كه توسط براتگير تعيين مي - تبصره   
  . محدوده استان محل اقامتگاه او يا دارنده برات باشد



 ٩١

ها و برات دهنده ، ظهرنويسنامه عدم قبولبا ارسال واخواست -  339ماده   
به تقاضاي دارنده برات بايد ضامن معتبري براي تأديه و مبلغ آن در موعـد معرفـي   

  . پرداخت كنند نامه فوريكنند يا مبلغ برات را به اضافه مخارج واخواست
اگر عليـه كسـي كـه براتـي را قبـول كـرده ولـي مبلـغ آن را          -  340ماده   

نامه عدم پرداخت صادر شود، دارنده بـرات ديگـري كـه    ، واخواستنپرداخته است
توانـد از  ، مـي همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده اسـت 

آن ضامن معتبر معرفي كند يا پرداخت كننده تقاضا كند كه براي پرداخت مبلغ قبول
  . آن را به نحو ديگري تضمين كند

كرد صادر انتقال برات حتي در مواردي كه با صراحت به حواله -  341ماده   
  . نشده باشد، ازطريق ظهرنويسي به عمل ميĤيد

يـا   »كردبه حواله«گرفتگي ظهرنويسي براتي كه انتقال آن با قلم -  342ماده   
درمـوردي  . شود، انتقال عادي محسوب ميداراي معني مشابه منع شده درج عبارت
عنوان محل تأديه معين شده است وجه برات فقط قابل واريز به حساب كه بانك به

  . بانكي دارنده است
موجب آن انتقال دهنـد،  انتقالي است كه به) ساده(انتقال عادي  -  343ماده   

كند ولي شخصي كه انتقـال  به دارنده منتقل ميحقوقي را كه از آن برخوردار است 
تواند درمقابل دارنده به ايرادات شخصي ناشي از روابط خصوصـي را منع كرده مي

  . ، استناد كنداش با شخصي كه وي سند را به او منتقل كرده است
ظهرنويسي برات با امضاء يا مهر و امضـاي دارنـده در پشـت     -  344ماده   

ممكن است در ظهرنويسي نام شخصي كـه بـرات بـه نـام او     . شودبرات محقق مي



 ٩٢

صورت دارنده برات مجاز در غيراين. شود، همچنين تاريخ انتقال قيد شودمنتقل مي
  . به تكميل ظهرنويسي به نام خود يا به نام غير است

در وجـه  «برات متضمن ظهرنويسي فاقد نام انتقال گيرنـده يـا    -  345ماده   
  . و اقباض قابل انتقال به غير استازطريق قبض  »حامل

در اين . تواند ظهرنويسي مجدد را منع كندظهرنويس برات مي -  346ماده   
شود و مشمول حكم مقـرر در  صورت ظهرنويسي مجدد انتقال عادي محسوب مي

  . اين قانون است) 342(ماده 
بـر   هرگاه در ظهرنويسي عامداً تاريخ مقدمي ذكر شود، عالوه -  347ماده   

، بـه جـزاي   هاي ماقبل خود و دارنده براتجبران خسارات وارد شده به ظهرنويس
  . نقدي معادل يك چهارم مبلغ برات محكوم خواهد شد

چنانچه ظهرنويسي توأم با شرط باشد، ظهرنويسي معتبر است  -  348ماده   
وليت تواند با استناد به شرط مزبور از ايفـاي مسـؤ  يك از مسؤولين سند نميو هيچ

  . خويش خودداري كند، ليكن چنين شرطي براي محاكم قابل استماع است
  . ظهرنويسي جزئي از مبلغ برات باطل است  
ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اين كه ظهرنويس  -  349ماده   

شـود  وكالت در وصول را قيد كرده باشد كه دراين صورت انتقال برات واقـع نمـي  
ورد حق اعتراض عدم قبـول و يـا اعتـراض عـدم پرداخـت را      ولي وكيل حسب م
  . نامه يا گواهينامه عدم پرداخت خواهد داشتازطريق واخواست

اين قانون با فوت ) 349(وكالت در وصول برات به شرح ماده  -  350ماده   
  . شودمنتفي نمي) موكل(يا حجر ظهرنويس 



 ٩٣

هـا در  كـرده و ظهرنـويس   ، كسي كه برات را قبولدهندهبرات -  351ماده   
، درصورت عدم پرداخت مبلـغ بـرات  . مقابل دارنده برات مسؤوليت تضامني دارند

تواند پس از اعتراض عدم پرداخت بـه هركـدام از آنهـا كـه بخواهـد      دارنده آن مي
همـين حـق را هـر يـك از     . منفرداً يا به چند نفر به انفراد يـا اجتمـاع رجـوع كنـد    

  . هاي ماقبل خود دارددهنده و ظهرنويساتها نسبت به برظهرنويس
اقامه دعوا بر يك يا چند نفر از مسؤوالن برات موجب اسقاط حق رجـوع    

كننده دعوا ملزم نيست ترتيب ظهرنويسـي را از  اقامه. به ساير مسؤوالن برات نيست
  . حيث تاريخ رعايت كند

ايرادات مـرتبط   ، جز در موارداين قانون) 351(دراجراي ماده  -  352ماده   
، بطالن صدور و يا نقل و انتقـاالت متـوالي سـند، موجـب سـلب      با شرايط شكلي

عنوان دارنده از شخصي كه برات را با اعتماد به صـحت وضـع ظـاهر آن تحصـيل     
  . شود، نمينموده است

تواند با تصريح به عدم مسؤوليت مقرره در ماده ظهرنويس مي -  353ماده   
  . ، خود را از اين قيد معاف داردمن ظهرنويسياين قانون ض) 351(

تواند ارقام ، عالوه بر مبلغ پرداخت نشده برات ميدارنده برات -  354ماده   
  : زير را نيز از مسؤوالن برات مطالبه كند

نامـه عـدم پرداخـت يـا     خسارت تـأخير تأديـه از تـاريخ واخواسـت     -  1  
  . ه مبلغ پرداخت نشدهگواهينامه عدم پرداخت تا روز پرداخت نسبت ب

الوكاله و هزينـه  نامه يا گواهينامه عدم پرداخت و حقهزينه واخواست -  2  
  . دادرسي و هزينه اجراي ثبت



 ٩٤

فروشي كه هر خسارت تأخير تأديه برمبناي شاخص قيمت خرده - تبصره   
بـه . گرددشود، تعيين ميسال توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي

  . در سال كمتر باشد%) 6(ال خسارت تأخير تأديه نبايد از شش درصد هرح
تواند پرداخت مبلغ آن ، ميهر يك از مسؤوالن پرداخت برات -  355ماده   

نامـه يـا گواهينامـه عـدم پرداخـت و حسـب مـورد        ، واخواسـت را به تسليم برات
  . وكول كندصورتحساب خسارت تأخير تأديه و مخارج قانوني كه بايد بپردازد، م

درصورتي كه حكم ورشكستگي چند نفر از مسـؤوالن بـرات    -  356ماده   
تواند در هيأت طلبكاران هر يك يا تمـامي آنهـا بـراي    صادر شود، دارنده برات مي

داخـل  ) ، خسارت تأخير تأديه ومخارج قـانوني مبلغ برات(وصول تمام طلب خود 
اند بـراي مبلغـي كـه بـه دارنـده      توشود، مدير تصفيه هيچ يك از ورشكستگان نمي

شود به مدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع كنـد، مگـر ايـن كـه     برات پرداخت مي
يابـد،  مجموع مبالغي كه از دارايي تمام ورشكستگان به دارنده برات تخصـيص مـي  

ترتيب تاريخ تعهد تـا ميـزان   بيشتر از ميزان طلب او باشد كه دراين صورت مازاد به
شود كـه بـه   اند، جزء دارايي ورشكستگاني محسوب ميپرداخته وجهي كه هركدام
  . ها حق رجوع دارندساير ورشكسته

، دارنده برات نبايد مبلغي بيش از مبلغ سند دريافت در هر حال -  1تبصره   
  . كند

مفاد اين ماده درمورد ورشكستگي هـر چنـد نفـري كـه بـراي       -  2تبصره   
  . شودند رعايت ميپرداخت يك دين مسؤوليت تضامني دار

پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل ميĤيـد   -  357ماده   



 ٩٥

با اين حال درمواردي كه برات به پول خارجي است و پرداخت آن به دليـل موانـع   
، مبلـغ بـرات ممكـن اسـت     قانوني متعذر شده و همچنين درصورت توافق طرفين

شـود، معـادل ارزش   ا تأخير پرداخـت مـي  معادل ارزش روز سررسيد و اگر برات ب
  . ، به انتخاب دارنده برات به ريال پرداخت شودروز سررسيد يا روز پرداخت

توان به دريافت پيش از موعد مبلـغ بـرات   دارنده برات را نمي -  358ماده   
  . اجبار كرد
شخصي كـه  . برات به وعده بايد روز آخر وعده پرداخت شود -  359ماده   

كند در مقابل اشخاصي كه نسبت بـه مبلـغ   را قبل از موعد، پرداخت ميوجه برات 
  . برات حقي دارند مسؤول است

، روز مطالبـه و در براتـي   در براتي كه به وعده از رؤيت است -  360ماده   
  . شود، روز صدور محاسبه نميكه به وعده از تاريخ صدور است

ماه پس از صدور يا رؤيـت   در براتي كه وعده آن يك يا چند -  361ماده   
  . شود، هر ماه سي روز محاسبه ميتعيين شده است

اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت  -  362ماده   
اي كـه بـه مهلـت    هاي قبل از خود و برات دهنـده بدهد، حق مراجعه به ظهرنويس

  . اند، نداردرضايت نداده
، مگر اين كـه  برات در وعده سبب برائت استپرداخت مبلغ  -  363ماده   

مبلغ برات به حكم قانون نزد پرداخت كننده توقيف شده باشد در اين صورت نبايد 
  . وجه آن را بپردازد و درصورت پرداخت مسؤول خواهد بود

اگر جزئـي از مبلـغ بـرات پرداخـت شـود بـه همـان انـدازه          -  364ماده   



 ٩٦

وند و دارنده فقط نسبت به بقيه وجه برات ميشها بري ميصادركننده و ظهرنويس
درصورت پرداخت جزئي از مبلغ برات پرداخت . تواند به مسؤوالن سند رجوع كند

تواند پرداخت را موكول به درج آن درپشت برات با امضاء يا مهر و امضاء كننده مي
  . ، ارائه رسيد، تصويب مصدق پشت و روي برات كنددريافت كننده

، سوم و پرداخت مبلغ برات ممكن است به موجب نسخه دوم -  365ماده   
اي كه برات براساس كه در روي نسخهچهارم و به بعد، به عمل آيد، مشروط بر اين

، شود ذكر شود كه پس از پرداخت مبلغ برات به موجب اين نسـخه آن پرداخت مي
  . هاي ديگر از اعتبار ساقط هستندنسخه

اي بپردازد كه قبـولي  بلغ برات را براساس نسخهشخصي كه م -  366ماده   
، درمقابل شخصـي كـه نسـخه قبـول شـده بـرات را       در روي آن نوشته نشده است

  . دراختيار دارد، مسؤول پرداخت مبلغ آن است
اي از براتي كـه در چنـد نسـخه    درصورت مفقود شدن نسخه -  367ماده   

توانـد قبـولي و وصـول آن را    ي، دارنـده آن مـ  صادر شده و هنوز قبول نشده است
  . هاي دوم يا سوم يا چهارم و بعد از آن تقاضا كندبراساس نسخه

تواند بـا  نفع مياگر نسخه متضمن قبولي مفقود شده باشد، ذي -  368ماده   
، وجه برات را ، با اثبات اخذ قبولي و دادن تضمين مناسبمراجعه به دادگاه تجارتي

  . مطالبه كند
درصورت مفقود شدن براتي كه فقط در يك نسخه صادر شده  -  369ماده   

نفـع آن مـي  ، اعم از اين كه قبولي در روي آن نوشته شده يا نشده باشـد، ذي است
، نسخه جايگزين برات را بيني شدهاين قانون پيش) 370(ترتيبي كه در ماده تواند به
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و براتگيـر يـا   چنانچه تحصيل نسخه جايگزين بـرات ممكـن نشـود    . تحصيل كند
توانـد بـا اثبـات    نفـع مـي  صادركننده نيز به پرداخت مبلغ برات رضايت ندهند، ذي

نفـع مـدعي   درصورتي كـه ذي (مالكيت خويش نسبت به برات و اثبات اخذ قبولي 
و اعالم عدم انتقال آن بـه غيـر و دادن تضـمين    ) اخذ قبولي برات مفقود شده باشد

كننـده  ، حسب مورد الزام قبولدگاه تجارتيمناسب به مدت سه سال به تشخيص دا
طـور تضـامني   يا صادركننده يا ساير مسؤوالن برات را به پرداخت مبلـغ بـرات بـه   

  . تقاضا كند
چنانچه دادن تضمين ممكن نباشد، قبول كننده يا صادركننده حسب مـورد    

دادگاه ضمن صـدور حكـم   . ملزم به ايداع مبلغ برات در صندوق دادگستري هستند
  . ، حكم به ابطال سند مفقود نيز خواهد دادبه پرداخت مبلغ برات

صاحب برات مفقود، براي تحصيل نسخه جـايگزين بايـد بـه    -  370ماده   
  . ظهرنويس پيش از خود، رجوع كند

، اختيار مراجعه به ظهرنويس ظهرنويس مزبور ملزم است به صاحب برات  
و همچنـين هـر ظهرنـويس بايـد اختيـار      ماقبل خود را بدهد و او را راهنمايي كند 

رجوع به ظهرنويس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد، مخارج اين اقـدامات  
  . برعهده صاحب برات مفقود است

ظهرنويس درصورت امتناع از دادن اختيار، مسـؤول تأديـه وجـه بـرات و       
  . خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است

، توانند بـدون رضـايت دارنـده بـرات    دادگاههاي تجارتي نمي -  371ماده   
  . براي پرداخت مبلغ آن مهلتي بدهند
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مالك برات مفقود بـراي حفـظ حقـوق خـود مكلـف اسـت        -  372ماده   
اظهارنامه عالوه بـر  . بالفاصله مراتب را با ارسال اظهارنامه به صادركننده اطالع دهد

انون بايد متضمن بيان نحوه تحصيل سـند و  اين ق) 365(مشخصات مذكور در ماده 
  . چگونگي فقدان آن باشد

مسؤولين برات ملزم به ارائه اطالعات و مـداركي هسـتند كـه     -  373ماده   
درخصوص مالكيت مدعي فقدان سند دراختيار دارند، وگرنه ضامن خسارت وارده 

  . شوندمي
د زمـان ارائـه   مبدأ محاسبه خسارت تأديه دارنده بـرات مفقـو   -  374ماده   

  . تضمين به صادركننده است
، يكـي از  دهنـده توانـد از طـرف بـرات   هر شخص ثـالثي مـي   -  375ماده   
دخالـت  . ها مبلغ برات اعتراض شده را پرداخت كنـد ها يا يكي از ضامنظهرنويس

  . نامه عدم پرداخت ذكر شودشخص ثالث و پرداخت مبلغ بايد در واخواست
وسط شخص ثالث بايد شامل تمام مبلغي باشد كـه  پرداخت ت -  376ماده   

اين پرداخت بايد تا پايان مهلت مقرر در . مديون اصلي مكلف به پرداخت آن است
، اصـل بـرات و   درصـورت پرداخـت  . نامه عدم پرداخت صـورت گيـرد  واخواست
  . نامه عدم تأديه بايد به شخص ثالث مسترد شودواخواست
داخت مبلغ برات توسـط شـخص ثالـث را رد    اي كه پردارنده -  377ماده   

شوند از كند، حق رجوع خود را نسبت به مسؤوالني كه با اين پرداخت بري ميمي
  . دهددست مي
كند بايد ذكـر كنـد   شخص ثالثي كه مبلغ برات را پرداخت مي -  378ماده   
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درصورت عدم ذكـر،  . گيردپرداخت از طرف كدام يك از مسؤوالن برات انجام مي
  . شوددهنده فرض ميداخت از طرف براتپر

شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمـام حقـوق و    -  379ماده   
توانـد بـرات را دوبـاره    ، با اين حال پرداخت كننده نمـي وظايف دارنده برات است

  . ظهرنويسي كند
دهنده پرداخـت  اگر مبلغ برات را شخص ثالث از طرف برات -  380ماده   

شوند و اگر پرداخت مبلغ از طرف يكي از ها بري ميمام ظهرنويسها و ضامنكند، ت
هاي بعـد از او و ضـامنان آنهـا بـري مـي     ها باشد، ظهرنويسها يا ضامنظهرنويس

  . شوند
اگر چند شخص به اتفاق براي پرداخت مبلغ بـرات از سـوي    -  381ماده   

شـود كـه   خصي پذيرفتـه مـي  يكي از مسؤوالن برات اعالم آمادگي كنند، پيشنهاد ش
اگـر خـود   . كنـد پرداخت مبلغ از سوي او تعداد بيشتري از مسـؤوالن را بـري مـي   

، براي پرداخت مبلغ برات حاضر شود، بر هر شخص ثالثي براتگير پس از اعتراض
، خالف اين قاعده عمل كند، حـق  هر شخصي كه با آگاهي از موضوع. ترجيح دارد

  . دهديافتند از دست مييي كه برائت ميرجوع خود را نسبت به آنها
ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلـغ بـرات ضـمانت     -  382ماده   

  . شود
ضامن فقط با شخصي كه از او ضمانت كرده است مسـؤوليت   -  383ماده   

دارنده . به هرحال مسؤوليت ضامن از مضمون عنه بيشتر نخواهد بود. تضامني دارد
  . هر يك منفرداً يا مجتمعاً مراجعه كندتواند به برات مي
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، نشاني و امضاء يا مهر و امضـاي تـوام بـا    ضمانت با درج نام -  384ماده   
، شود، با وجـود ايـن  درج عبارتي حاكي از ضمانت و تعيين مضمون عنه محقق مي

، ضمانت از صادركننده ، نشاني و امضاء يا مهر و امضاي روي براتصرف درج نام
عنـوان  صرف درج نام و امضاء يا مهر و امضاي پشت بـرات بـه  . شوديمحسوب م

  . كه خالف آن ثابت شودشود، مگر اينضمانت تلقي نمي
، از كليه حقوق ناشـي از  ضامن درصورت پرداخت مبلغ برات -  385ماده   

برات درمقابل مضمون عنه و نيز اشخاصي كه دربرابر او مسؤوليت دارند، برخوردار 
  . است

، جز درخصوص ايرادات مرتبط با ظاهر سند مسؤوليت ضامن -  386ماده   
  . و مرور زمان همواره اعتبار دارد

هايي كه مبلغ آنها بايد در ايران عندالمطالبه يا بهنسبت به برات -  387ماده   
كه برات در ايران يا در كشور ديگر صـادر  وعده از رؤيت پرداخت شود، اعم از اين

رنده برات مكلف است قبولي يا پرداخـت آن را ظـرف يـك سـال از     شده باشد، دا
هـا و همچنـين بـه    تاريخ صدور برات مطالبه كند، وگرنه حق رجوع به ظهرنـويس 

  . ، ندارداي كه مبلغ برات را به براتگير پرداخته استدهندهبرات
، اعم از اينكه در ايران يا در كشـور ديگـر صـادر    اگر در برات -  388ماده   

ده باشد، براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد، دارنده برات ش
هـا و  بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا كند، وگرنه حق رجوع به ظهرنويس

  . ، ندارداي كه مبلغ برات را به براتگير پرداخته استدهندههمچنين برات
مدتي معـين كـرده باشـد،     اگر ظهرنويس براي تقاضاي قبولي -  389ماده   
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دارنده برات بايد در همان مدت تقاضاي قبولي كند، وگرنه درمقابل آن ظهرنـويس  
  . تواند از مقررات راجع به برات استفاده كندنمي

هرگاه دارنده برات عندالمطالبه يا بـه وعـده از رؤيـت كـه در      -  390ماده   
شود، در مواعد مقرر در  ايران صادر شده است و بايد در يك كشور ديگر پرداخت

، قبولي يا پرداخت مبلغ برات را تقاضا نكرده باشد، مطابق مقررات همـان  مواد قبل
دهنـده و  كـه بـين دارنـده بـرات و بـرات     مواد حق او ساقط خواهد شد، مگر ايـن 

  . ها به نحو ديگري توافق شده باشدظهرنويس
  . ا مطالبه كنددارنده برات بايد روز وعده وجه برات ر -  391ماده   
اعتراض به امتناع از پرداخت مبلغ برات بايد ظـرف ده روز از   -  392ماده   

  . نامه عدم پرداخت معين شودتاريخ وعده به وسيله واخواست
درمواردي كه بانك براتگير به عنوان محل پرداخـت مبلـغ بـرات     - تبصره   

ريخ وعـده بـه   تعيين شده است گواهينامه عـدم پرداخـت كـه ظـرف ده روز از تـا     
نامه عـدم  شود، جايگزين واخواستتقاضاي دارنده از سوي بانك براتگير صادر مي

  . شودپرداخت محسوب مي
نامـه بايـد دراولـين روز    اگر روز دهم تعطيل باشد، واخواست -  393ماده   

درصورتي كه محل پرداخت بـرات بانـك باشـد    . غير تعطيل بعد از آن ارسال شود
  . دم پرداخت نيز بايد روز بعد از تعطيل تقاضا شودصدور گواهينامه ع

درصورت فـوت يـا ورشكسـتگي براتگيـر، دارنـده بـرات از        -  394ماده   
همـين حكـم   . اعتراض عدم قبولي يا نكـول يـا اعتـراض پرداخـت معـاف اسـت      

  . درموردي نيز كه قبول كننده برات قبل از وعده ورشكست شود، جاري خواهد بود
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ورتي كه به دليل وجود ممنوعيت قانوني يا بروز حوادث درص -  395ماده   
، ارائه بـرات بـراي   بيني كه رفع آن از حيطه اختيار دارنده خارج استغيرقابل پيش

قبولي يا پرداخت يا اعتراض عدم پرداخت ميسر نشود، مهلت مذكور در مواد قبـل  
. يابـد افزايش ميبيني به ميزان مدت زمان ممنوعيت قانوني يا حوادث غيرقابل پيش

دارنده مكلف است بالفاصله پس از رفع موانع يا پايان حـوادث مزبـور نسـبت بـه     
ارائه برات براي قبولي يا پرداخت و درصورت لزوم اعتراض عدم پرداخـت اقـدام   

  . كند
اين قانون دارنده مكلف است دراولين ) 395(درخصوص ماده -  396ماده   

بينـي را بـه  ي يا بروز حوادث غيرقابـل پـيش  ، وجود ممنوعيت قانونفرصت ممكن
طريق مضبوطي به ظهرنويس ماقبـل خـود اطـالع دهـد وگرنـه حـق مراجعـه بـه         

  . دهنده را نخواهد داشتظهرنويسان ماقبل خود و برات
، درمورد براتي كه به علت عدم پرداخت اعتراض شـده اسـت   -  397ماده   

، مراتب عدم پرداخت مبلغ بـرات  اضدارنده برات بايد ظرف ده روز از تاريخ اعتر
همـين  . طريق مضبوطي به كسي كه برات را به او واگـذار كـرده اطـالع دهـد    را به

ها نسبت به ظهرنويس ماقبل خود دارد، درغير ايـن  تكليف را هر يك از ظهرنويس
ها، مسؤول خساراتي خواهـد بـود كـه    صورت دارنده برات و هر يك از ظهرنويس

  . ع به ظهرنويس قبلي خود وارد شده استدرنتيجه عدم اطال
اگر دارنده براتي كه بايد در ايران پرداخـت شـود و بـه علـت      -  398ماده   

اين قانون براي او مقرر ) 351(عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 
ايـن  . داشته است استفاده كند، بايد ظرف شش ماه از تاريخ اعتراض اقامه دعوا كند
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  . هايي كه بايد در كشور ديگر پرداخت شود، يك سال خواهد بودبراي براتمدت 
اين قانون متضمن شرط ) 409(هايي كه مطابق ماده درمورد برات - تبصره   

، دعوا بايد به ترتيب ظرف شش ماه و يك سال از تاريخ عدم است »بدون اعتراض«
  . پرداخت اقامه شود

اين ) 351(كه بخواهد از حقي كه ماده  هاهر يك از ظهرنويس -  399ماده   
هـاي مـذكور در مـاده    قانون براي او مقرر داشته است استفاده كند، بايـد در مهلـت  

هاي اقامه دعوا از فـرداي روز  اين قانون اقامه دعوا كند و نسبت به او مهلت) 398(
كه بر او شود و اگر مبلغ برات را بدون اينابالغ اخطاريه دادگاه تجارتي محاسبه مي

ها از فرداي روز پرداخـت محاسـبه   اقامه دعوا شود، پرداخت كرده باشد، اين مهلت
  . خواهد شد

اين ) 399(و ) 398(هاي مذكور در مواد پس از انقضاي مهلت -  400ماده   
هـا و همچنـين دعـواي هـر يـك از      ، دعواي دارنده بـرات عليـه ظهرنـويس   قانون

ايـن قـانون در   ) 351(ي استفاده از حقوق مـاده ها عليه يد سابق خود براظهرنويس
  . شوددادگاه تجارتي پذيرفته نمي

ايـن  ) 399(و ) 398(پس از انقضاي مواعـد مـذكور در مـواد     -  401ماده   
شـود  دهنده نيز پذيرفته نميهاي برات عليه برات، دعواي دارنده و ظهرنويسقانون

بلغ برات را بـه براتگيـر پرداخـت    دهنده كند در سر وعده مكه براتمشروط بر اين
در اين صورت دارنده برات فقط حـق مراجعـه بـه براتگيـر را خواهـد      . كرده است

  . داشت
اگر پس از انقضاي موعدي كه براي اعتراض يـا بـراي اقامـه     -  402ماده   
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ها از طريق تهاتر يا عنوان ديگر دهنده يا هر يك از ظهرنويس، براتدعوا مقرر است
منظور پرداخت برات به براتگير رسـانيده بـود، مسـترد كنـد، دارنـده      ا كه بهمبلغي ر

  . برات حق خواهد داشت عليه دريافت كننده وجه اقامه دعوا كند
پس از اقامه دعوا، دادگاه تجارتي مكلف است صرف تقاضاي  -  403ماده   

داخـت  دارنده براتي كه به علت عدم پرداخت اعتراض شده يا دارنده براتـي كـه پر  
اعتراض عدم پرداخـت ضـرورت نداشـته    ) 408(نشده ولي درمورد آن مطابق ماده 

عنـوان تـأمين خواسـته    ، دستور توقيف معادل مبلغ برات را از اموال خوانده بهاست
  . صادر كند
  : اعتراض در موارد زير به عمل ميĤيد -  404ماده   
  . امتناع از قبول يا نكول -  1  
  . برات عدم پرداخت مبلغ -  2  
نامـه و اعتـراض عـدم    اعتراض عدم قبول يا نكول ازطريق واخواست -  3  

نامه يا گواهينامه عدم پرداخت حسب مـورد صـادر مـي   پرداخت توسط واخواست
  . شود

نامه توسط دادگاههاي تجـارتي طبـق مقـررات بـه     واخواست -  405ماده   
انـد يـا شـخص    دهمحل اقامت براتگير، اشخاصي كه براي پرداخت برات معين شـ 

شود و بايد منضـم بـه رونوشـت كامـل     ثالثي كه برات را قبول كرده است ابالغ مي
يا تصوير پشت و روي ) ها(، براتگير، ظهرنويسدهندهبرات شامل مشخصات برات

  . برات و متضمن تقاضاي پرداخت مبلغ برات باشد
اسـت  چنانچه بانك محل پرداخت برات باشد، بانـك مكلـف    -  406ماده   
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اي با محتويات زير صادر كرده به دارنده بـرات  ، گواهينامهدرصورت عدم پرداخت
  : تسليم كند
  . مشخصات كامل برات -  1  
  . دهندههويت و نشاني كامل برات -  2  
  ). صاحب حساب(هويت و نشاني كامل براتگير  -  3  
 ميزان موجودي حساب درصورت عدم كفايت و يا تصريح به كفايت -  4  
  . موجودي
  . تاريخ ارائه برات به بانك -  5  
گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضاء يـا مهـر و امضـاي براتگيـر بـا       -  6  

  . نمونه امضاء يا مهر و امضاي موجود در بانك
  . نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده برات -  7  
  . علت يا علل عدم پرداخت -  8  
جودي حساب براتگير نزد بانـك كمتـر از مبلـغ    درصورتي كه مو - تبصره   

برات باشد، بانك مكلف است به تقاضاي دارنده برات مبلغ موجـود در حسـاب را   
در قبال اخذ رسيد در پشت بـرات پرداخـت كنـد و گواهينامـه عـدم پرداخـت را       

گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنـده  . باتصريح به مبلغ پرداخت شده صادركند
  . انشين اصل برات خواهد بودبرات ج

، ضامن خسارات ناشي از خودداري از صدور گواهينامـه  بانك -  407ماده   
  . عدم پرداخت و يا صدور نادرست و ناقص آن است

بانك مكلف است نسخه ثاني گواهينامه عدم پرداخت را فـوراً   -  408ماده   
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  . ارسال كند) براتگير(براي صاحب حساب 
تواننـد بـا قيـد شـرط     ها و ضامن ميدهنده و ظهرنويسبرات -  409ماده   

، امضاء يـا مهـر و   يا هر اصطالح معادل ديگري كه در برات نوشته »بدون اعتراض«
شود، دارنده را از اعتراض عدم قبول يا نكول يا عدم پرداخت بـه منظـور   امضاء مي

رات ظرف مهلت اين شرط دارنده را از وظيفه ارائه ب. ، معاف كننداعمال حق رجوع
كند ولي اثبات عدم رعايت اين مهلت به عهده شخصي اسـت كـه   مقرر معاف نمي

  . كنددرمقابل دارنده به اين ايراد استناد مي
دهنده نوشته شده باشـد، آثـار آن متوجـه كليـه     اگر اين شرط توسط برات  

هـا يـا   درصورتي كه اين شرط توسط يكـي از ظهرنـويس  . شودمسؤوالن برات مي
  . من درج شده باشد، آثار آن فقط درمورد همان ظهرنويس يا ضامن مجري استضا

، دارنـده بـرات   دهنـده رغم درج شرط در برات بـه وسـيله بـرات   اگر علي  
درصورتي كه اين . هاي مربوط را نيز متحمل شوداعتراض به عمل آورد، بايد هزينه

) اگر انجام شده باشد(شرط از جانب ظهرنويس يا ضامن قيد شود مخارج اعتراض 
مفاد اين ماده درصورتي كه محل پرداخت . از تمام مسؤوالن برات قابل مطالبه است

  . شودبرات بانك براتگير باشد اعمال نمي
درمورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شـرايط اساسـي    -  410ماده   

براتـي   در هـر قسـمت از سـاير تعهـدات    . برات تابع قوانين كشـور صـدور اسـت   
نيز كه در خارج از كشـور بـه   ) تعهدات ناشي از ظهرنويسي ضمانت قبولي و غيره(

، تابع قوانين كشوري است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است وجود آمده است
، اگر شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مطابق قـانون ايـران جمـع    با وجود اين
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اند حق استناد به ايـن را نـدارد كـه شـرايط     كردهباشد كساني كه در ايران تعهداتي 
  . اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانين خارجي نيست

طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشـي  اعتراض و به -  411ماده   
ور از برات و استفاده از آن در خارج از كشور بايد به عمل آيـد، تـابع قـوانين كشـ    

  . محل اقدام است
  

  اسناد تجارتي الكترونيكي  - فصل چهارم 
، قـبض  ، چـك ، سـفته اسناد تجارتي الكترونيكي شامل بـرات  -  412ماده   

، اوراق مشاركت و ساير اسـنادي تجـاري اسـت كـه بـا رعايـت       رسمي انبار، سهام
  . شوندشرايط تعيين شده در قانون به صورت الكترونيكي اعالم و مبادله مي

سند تجارتي الكترونيكي به دو روش سند جـايگزين يـا سـند     -  413ماده   
  . وجود ميĤيداصيل الكترونيكي به

، خـارج نويسـي شـده الكترونيكـي اصـل سـند       سند جايگزين -  414ماده  
يا تصوير آن به نحوي است كه اطالعات قابل پردازش و انتقـال  ) كاغذي(تجارتي 

  : زير را دارا باشد باشد سند جايگزين بايد شرايط
  . تصوير يا مندرجات رو و پشت اصل سند -  1  
  . برخورداري از ساختار مناسب مبتني بر امنيت روز براي اتوماسيون -  2  
  . ثبت تركيب امنيتي به كار رفته در سند -  3  
  . كار رفتهرعايت ضوابط فني و ايمني فنĤوري به -  4  
، بايـد بـه تأييـد مركـز     )4(در بنـد  ضوابط فني و ايمنـي مـذكور    - تبصره   
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برسد يا توسـط   17/10/1382 قانون تجارت الكترونيكي مصوب) 80(موضوع ماده 
  . آن مركز ابالغ شود

درصورتي كه سندي متضمن يكـي از شـرايط مقـرر در مـاده      -  415ماده   
  . شودعنوان سند جايگزين الكترونيكي تلقي نمياين قانون نباشد به) 414(

، بدون بديل كاغـذي و بـا اسـتفاده از    اسناد اصيل الكترونيكي -  416ماده   
، بــه نحــو مــذكور در قــانون تجــارت هــاي امضــاي الكترونيكــي مطمــئنفنــاوري

  . به وجود ميĤيند 17/10/1382الكترونيكي مصوب 
سند جايگزين الكترونيكي از هر حيث در حكم اصل آن سند  -  417ماده   

، اصـل  بين سند جايگزين و اصـل سـند تجـاري   است و درصورت وجود مغايرت 
  . سند مالك است

، بايـد شـرايط مقـرر    در تنظيم شكل الكترونيكي اسناد تجارتي -  418ماده   
  . ربط رعايت شونددرمورد صورت آن اسناد در قوانين ذي

، نحوه ابـالغ و طـرز   شكل واخواست يا گواهي عدم پرداخت -  419ماده   
اي است كـه توسـط وزارت   نامهلكترونيكي به موجب آئيننگهداري اسناد تجاري ا

شود و به تصويب هيـأت وزيـران   بازرگاني با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي
  . رسدمي

  . توان ادعاي جعل نمودنسبت به سند الكترونيكي مي -  420ماده   
مدعي جعل اسناد تجاري الكترونيكي يا مدعي وجود مغايرت  -  421ماده   

هاي مخصوصـي  تواند حسب مورد با تكميل فرم، ميجايگزين با سند كاغذي اسناد
سـند  ) كاغـذي (، ايجـاد ضـرر و ضـرورت اعـاده اصـل      كه متضمن علت مغايرت
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، حقوق خود را نسبت به اسـناد  جايگزين و يا جعل اسناد تجاري الكترونيكي است
توسـط وزارت  اي اسـت كـه   نامـه موجـب آئـين  نحوه آن بـه . مذكور محفوظ بدارد

بازرگاني با همكاري وزارت دادگستري و بانك مركزي تهيه و بـه تصـويب هيـأت    
  . وزيران برسد

جاعل سند تجارتي الكترونيكـي عـالوه بـر جبـران خسـارت       -  422ماده   
، به مجازات حبس از يك تا سه سال و مجازات نقدي معادل دو برابـر وجـه   وارده

  . دشوسند تجاري الكترونيكي محكوم مي
هركس سند تجاري الكترونيكي مجعول را با علم بـه جعـل و    -  1تبصره   

تزوير مورد استفاده قرار دهد، عالوه بر جبران خسارات وارده به مجازات حبس از 
  . شودشش ماه تا دو سال و جزاي نقدي معادل وجه سند محكوم مي

 درصورتي كه جعل سند و استفاده از آن توسط يك شخص انجـام شـود،    
  . متخلف به هر دو مجازات محكوم خواهد شد

، حـداقل  مجازات شروع به جعـل اسـناد تجـاري الكترونيكـي     -  2تبصره   
  . مجازات در اين ماده خواهد بود

درصورت ارتكاب جرايم مندرج در اين ماده توسط اشـخاص   -  3تبصره   
مـي بيني شده درمورد اشخاص حقيقي مرتكب جرم اعمال حقوقي مجازاتهاي پيش

شود و شخص حقوقي متضامناً با اشخاص حقيقي مسؤول جبران خسـارات وارده  
  . نفع خواهد بودبه ذي

مرجع ايجادكننده سـند جـايگزين مكلـف اسـت درصـورت       -  423ماده   
نفعي كه سند جايگزين به او منتقل شـده اسـت پـس از احـراز     تقاضاي آخرين ذي
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امل و به همراه عمليـات مربـوط   طور كهويت او، درحدود متعارف اصل سند را به
  . به سند به وي مسترد كند

، مسـؤول و متعهـد جبـران    مرجع ايجاد كننده سند جـايگزين  -  424ماده   
خسارت ناشي از عمليات وي در زمينه اسناد تجاري الكترونيكي درمقابل اشخاص 

  . باشدنفع ميذي
مقـررات   وزارت بازرگاني مكلف است درمواردي كه اجـراي  -  425ماده   

تصويب نامه مذكور را تهيه و بهنامه دارد، آئيناين بخش از قانون نياز به تدوين آئين
  . وزيران برساندهيأت

هـاي آن كـه   نامهموجب اين قانون و آئينبه جز مقرراتي كه به -  426ماده   
، درخصـوص  ، مقررات سند تجاري كاغـذي خاص اسناد تجاري الكترونيكي است

  . ربط حاكم خواهد بودلكترونيكي ذيسند تجاري ا
  

  اشخاص حقوقي و شركتهاي تجاري: باب ششم
  

  اشخاص حقوقي  - فصل اول 
هاي تجـاري مـذكور در ايـن قـانون داراي شخصـيت      شركت-  427ماده   

  . باشندحقوقي مي
كليه اشخاص حقوقي به جز آنها كه به موجب قـانون خـاص    -  428ماده   

ثبت برسند و استناد به تشكيل آنها پيش از ثبـت و آگهـي   گردند، بايد به تشكيل مي
  . مطابق مقررات مربوطه در روزنامه رسمي در مقابل اشخاص ثالث پذيرفته نيست
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، اداره و انحالل اشخاص حقوقي كـه بـا اهـداف غيـر     تأسيس -  429ماده   
گردند جز در مواردي كه تابع قوانين خاص هستند، مطابق آيـين تجاري تشكيل مي

  . باشدنامه مصوب هيأت وزيران مي
تشخيص و ثبت شخص حقوقي كه هدف آن مخالف با قانون  -  430ماده   

  . باشد ممنوع است
تشكيل و ثبت مؤسسسات غير تجاري با موضـوعات تجـاري    -  431ماده   

گونـه مؤسسـات بـه امـور تجـاري      اين قانون و نيز اشتغال اين) 428(مقرر در ماده 
صورت مبادرت مؤسسه غير تجاري بـه فعاليـت تجـاري حسـب     در . ممنوع است

ارزش معامله %) 70(تا هفتاد درصد %) 50(مورد، به مجازات نقدي از پنجاه درصد 
  . محكوم خواهد شد

اشخاص حقوقي داراي كليه حقوق و تكاليفي هستند كه قانون  -  432ماده   
، بنـا بـه   انسـان براي اشخاص حقيقي قائل است مگر حقـوق و تكـاليفي كـه تنهـا     

  . تواند داراي آنها باشدطبيعتش مي
مركز اصلي. باشداقامتگاه اشخاص حقوقي مركز اصلي آنها مي -  433ماده   

گيرد و بايد ، محلي است كه امور مربوط به اداره شخص حقوقي در آنجا انجام مي
ـ   ه طـرفين  در اساسنامه قيد گردد، مگر در مورد اقامتگاه قراردادي كه صرفاً نسـبت ب

  . قرارداد معتبر است
اشخاص حقوقي تابعيت كشوري را دارند كه اقامتگاه آنهـا در   -  434ماده   
  . آنجاست
توانند اقامتگاه خود را در خارج از اشخاص حقوقي ايراني نمي -  435ماده   
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  . كشور قرار دهند
 اقامتگاه اشخاص حقوقي غيرايراني كه مطابق مقررات مربوطه -  436ماده   

حكم اين . باشدنمايند، محل شعبه ميمبادرت به ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران مي
  . باشدماده مانع از حق مراجعه اشخاص ثالث به مركز اصلي شخص حقوقي نمي

تواند تابعيـت آن  هيچ يك از اركان شخص حقوقي ايراني نمي -  437ماده   
  . را تغيير دهد

  
  هاي تجارتي شركت - فصل دوم 

  : باشندهاي تجاري بر چهار نوع ميشركت -  438اده م  
  ) عام و خاص(شركت سهامي  ـ 1  
  شركت با مسؤوليت محدود  ـ 2  
  شركت تضامني  ـ 3  
  شركت تعاوني  ـ 4  
صـرفنظر از   438هـاي تجـاري مخصـوص در مـاده     شـركت  -  439ماده   

د حاكم بـر  موضوع فعاليت آنها، تجاري محسوب شده و مشمول اين قانون و قواع
  . باشندحقوق تجارت مي

  
  
  
  



 ١١٣

  كليات: مبحث اول
كاغـذي يـا   (روزنامه كثيراالنتشـار   »روزنامه شركت«منظور از  -  440ماده   

هايي كه به موجب قانون يا اساسنامه نشر آنها سراسري است كه آگهي) الكترونيكي
  . ، در آن منتشر شودضروري است

مه شركت حسب مورد توسط مؤسسين ، تعيين روزناهنگام تأسيس شركت  
پـس از تشـكيل شـركت و نيـز در دورهء     . شـود يا مجمع عمومي مؤسس انجام مي

، تغيير و يا تعيين روزنامه حسب مورد با مجمـع عمـومي عـادي يـا شـركاء      تصفيه
  . شركت است

در كليه موارد، دعوت از صاحبان سهام يا بايد از طريـق نشـر    -  441ماده   
، رعايـت مقـررات مربـوط بـه نشـر      ذلكمع. مه شركت به عمل آيدآگهي در روزنا

آگهي و تشريفات دعوت در زماني كه كليه صاحبان سهام يا شركاء حاضـر باشـند،   
  . الزامي نيست

در صورت توقف انتشار روزنامه شركت و استمرار بيش از يك ماه آن بـه    
مـدير عامـل در سـاير    ، و ، هيأت مديره در شركتهاي داراي هيـأت مـديره  هر علت
العـاده يـا   ها موظفند ظرف بيست روز از مجمع عمومي عادي به طور فـوق شركت

شركاء جهت تعيين روزنامه جايگزين از طريق آگهـي در دو روزنامـه كثيراالنتشـار    
درصورت خودداري هيـأت مـديره يـا مـديرعامل از انجـام      . دعوت به عمل آورند

يست روز مبادرت به دعـوت بـه طريـق    ، بازرس شركت ظرف مدت بتكليف فوق
ها تواند از مرجع ثبت شركتنفع ميدر غير اين صورت هر ذي. مزبور خواهد نمود

هـا مكلـف اسـت ظـرف     ثبت شـركت . دعوت از مجمع مزبور را درخواست نمايد
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نفـع مجمـع مـذكور را دعـوت     مدت بيست روز از تاريخ درخواست به هزينـه ذي 
  . نمايد

، كساني هستند كه به موجـب  در اين قانون »مديران«از  منظور -  442ماده   
، يا مجمع عمومي يا شركاء و يا صاحب سرمايه در شركت يكنفره تصميم مؤسسين

. انـد ، مدير و يا مدير عامـل انتخـاب شـده   حسب مورد به عنوان عضو هيأت مديره
ن قـانون  هاي در حال تصفيه نيز از نظر ومقـررات ايـ  مدير يا مديران تصفيه شركت

  . شوندمدير تلقي مي
عنوان مزبور شامل شخصي كه از سوي هيأت مديره يا مـديران   ـ  1 تبصره  

  . اند، نيز خواهد بودبه عنوان مدير عامل برگزيده شده
موضوع اين ماده شامل شخص حقيقـي كـه بـه عنـوان نماينـده       ـ  2تبصره  

  . خواهد شدشخص حقوقي عضو هيأت مديره يا مدير معرفي شده باشد نيز 
، سرمايه ثبت شـده مـي  منظور از سرمايه شركت در اين قانون -  443ماده   

  . باشد
، عبارت است از گـزارش وضـعيت مـالي    »هاي ماليصورت« -  444ماده   

، جريانهاي نقدي و ساير اطالعات مالي كه بـر مبنـاي اسـتانداردهاي    نتايج عمليات
  . شودحسابداري تهيه و ارائه مي

شركت مادام كه به ثبت نرسيده فاقد شخصيت حقوقي اسـت   -  445ماده   
در . باشـد و انجام هر گونه عمل حقوقي جز در راستاي تشكيل شركت مجـاز نمـي  

هـاي تجـاري و در   غير اين صورت و نيزدر صورتي كه اشـخاص بـه نـام شـركت    
شكلي به جز اشكال پذيرفته شـده در ايـن قـانون بـه فعاليـت بپردازنـد، درمقابـل        
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  . ، داراي مسؤوليت نامحدود و تضامني خواهد بودشخاص ثالثا
هر كس به منظور تأسيس شركت به عمد مدارك خالف واقع  -  446ماده   

ها ارائه كند، عالوه بر جبران خسـارت وارده بـه مبلـغ پنجـاه     به مرجع ثبت شركت
هد ريال محكوم خوا) 100 000 000(ريال تا يكصد ميليون ) 50 000 000(ميليون 

  . شد
نماينده يـا نماينـدگان انتخـابي از سـوي مجمـع مؤسـس يـا         -  447ماده   
ها ظرف پانزده روز پس از ، مكلف به تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتمؤسسين

تنظيم صورتجلسه نهايي مجمع عمومي مؤسـس درمـورد شـركت سـهامي عـام و      
ع نقـص يـا   همچنـين رفـ  . باشـند ها ميصورتجلسه مؤسسين در مورد ساير شركت

ايرادات وارد به مدارك ياد شده كه مطابق مقررات اين قانون و ساير قـوانين بـراي   
  . باشدثبت شركت تجاري بر حسب نوع آن بر عهده نماينده يا نمايندگان مزبور مي

به هر حال در صورتي كه عدم ثبت شـركت ناشـي از قصـور يـا تقصـير        
متضامناً ملزم به جبران كليه خسـارت وارده  نماينده يا نمايندگان ياد شده باشد، آنان 

قصور يا تقصير نماينـده يـا نماينـدگان رافـع     . باشندنويسان ميبه مؤسسين و پذيره
  . مسؤوليت مؤسس يا مؤسسين در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود

چنانچه تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه تأسيس به مرجع  -  448ماده   
، مـي به ثبت نرسد، هر يك از مؤسسـين و پـذيره نويسـان   ها، شركت ثبت شركت

ها در خواسـت صـدور گـواهي عـدم ثبـت      توانند با مراجعه به مرجع ثبت شركت
با وصول گواهي مذكور، بانك كارگزار بنا به درخواست هر يك . شركت را بنمايند

  . ، وجوه پرداختي را به آنان مسترد خواهد كرداز مؤسسين و پذيره نويسان
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در صورتي كه شركت به ثبت نرسد، كليه هزينه هايي كه براي  -  449ماده   
. ، بر عهده مؤسس يا مؤسسين خواهد بـود تأسيس شركت پرداخت يا تعهد گرديده

چنانچه عدم تأسيس شركت را بتوان به عمل مؤسس يـا مؤسسـين منتسـب نمـود،     
توانند عالوه بـر  هاي سهامي عام مينويسان شركتنفع و ازجمله پذيرهاشخاص ذي

، جبران كـاهش ارزش وجـوه پرداختـي    )447(استرداد اصل وجوه مندرج در ماده 
نويسي تا استرداد، بر اساس نرخ رشد شاخص بهـاي  خود را در فاصله زماني پذيره

اعالم شده از سوي بانك مركزي جمهـوري اسـالمي ايـران    ) شهري(مصرف كننده
  . مطالبه كنند

هاي تجاري نسبت به تصميمات و اقـداماتي  ركتمؤسسين ش -  450ماده   
دهنـد، مسـؤوليت   كه به منظور تأسيس و ثبت شـركت اتخـاذ نمـوده و انجـام مـي     

  . تضامني دارند
گيري يا انجام عمل مورد نظر دخالـت نداشـته يـا    مؤسسيني كه در تصميم  

نمياند، مشمول حكم اين ماده مخالفت خود را به نحو مضبوطي با آن اعالم داشته
  . باشند

هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت يا عمليـات آن   -  451ماده   
گـردد، رعايـت نشـود،    يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخـاذ مـي  

، بطالن شركت يا عمليـات يـا تصـميمات    نفعحسب مورد بنا به درخواست هر ذي
، مؤسسين يا شركاء و مـديران و  ليكن. شودمذكور به حكم دادگاه تجاري اعالم مي

  . توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطالن استناد كنندبازرس شركت نمي
در صورتي كه قبل از صدور حكم قطعـي بطـالن شـركت يـا      -  452ماده   
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، موجبات بطـالن مرتفـع شـده باشـد،     بطالن عمليات يا تصميمات موضوع دعوي
  . ن را صادر خواهد كرددادگاه تجارتي قرار سقوط دعوي بطال

در صورت صدور حكم قطعي بر بطـالن شـركت يـا بطـالن      -  453ماده   
، اشخاصـي كـه بطـالن منتسـب بـه      عمليات يا تصميمات هر يك از اركان شركت

، شركاء و ، متضامناً مسؤول خساراتي خواهند بودكه از آن بطالن به شركتآنهاست
  . اشخاص ثالث وارد شده است

در مواردي كه حكم بطالن يا انحالل شـركت توسـط دادگـاه     -  454ماده   
، مدير يا مديران تصـفيه  تجارتي صادر شود دادگاه تجارتي بايد ضمن صدور حكم
حق الزحمه مـدير يـا   . را بنا به معرفي سازمان تصفيه امور ورشكستگي انتخاب كند

  . مديران تصفيه مطابق مقررات مربوطه تعيين خواهد شد
سمت مديريت در شركت قائم به شخص بـوده و غيـر قابـل     -  455 ماده  

، مدير يا مديران شركت در چـارچوب مقـررات   ليكن. باشدواگذاري به ديگران مي
قانوني و اساسنامه مجاز به تفويض بخشي از وظايف و اختيارات خود بـه ديگـري   

  . باشندمي
، نسـبت بـه   مديران شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث -  456ماده   

تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يـا تصـميمات مجمـع عمـومي يـا      
باشند و دادگـاه تجـارتي حـدود    شركا بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسؤول مي

  . كندمسؤوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين مي
علوم در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحالل م -  457ماده   

، دادگاه تجارتي صالحيتدار شود كه دارايي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست
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، مدير يا مديراني را كه ورشكستگي شركت يا كـافي  نفعتواند به تقاضاي هر ذيمي
، منفرداً يا متضامناً بـه  نبودن دارايي به نحوي از انحاء معلول تخلفات آنها بوده است

ني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيسـت محكـوم   تأديه آن قسمت از ديو
اين حكم مانع از آن نيست كه ساير اشخاص ذي ربط به سـبب قصـور يـا    . نمايند

  . تقصير خود با مديران شركت داراي مسؤوليت تضامني باشند
  : باشنداشخاص زير از مديريت شركت ممنوع مي -  458ماده   
دليـل ارتكـاب يكـي از جـرايم مـاده     محجورين و يا كساني كه به ـ   الف  

بـه موجـب حكـم قطعـي دادگـاه      ) بخش ورشكسـتگي (به بعد اين قانون ) 1005(
تجارتي از حقوق اجتمـاعي كـالً يـا بعضـاً محـروم شـده باشـند در طـول مـدت          

  . محروميت
، كالهبـرداري و يـا   كساني كه بـه دليـل ارتكـاب خيانـت در امانـت     ـ   ب  

، سرقتدر حكم خيانت در امانت يا كالهبرداري استجرايمي كه به موجب قانون 
، ارتشاء، تدليس و تصرف غير قـانوني در  ، استفاده از سند مجعول، جعل، اختالس

  . انداموال عمومي به موجب حكم قطعي دادگاه تجارتي محكوم شده
كساني كه به حكم قطعي دادگاه تجارتي از مديريت شركت منع شدهـ   ج  
  . ن دوره ممنوعيتاند تا پايا
عالوه بر افرادي كـه بـه موجـب قـوانين خـاص از مـديريت        -  459ماده   

  : اند اشخاص زير نيز از مديريت شركت ممنوع هستندشركت منع شده
  . قانون اساسي 141اشخاص مذكور در اصل  ـ 1  
  . مشاورين رييس جمهور ـ 2  
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، كاركنان قوه قضـاييه  ، قضات و، مشاورين، معاونينرييس قوه قضاييه ـ  3  
  . سردفتران و دفترياران اسناد رسمي

  . نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسالمي  ـ 4  
  . اعضاء و كاركنان شوراي نگهبان ـ 5  
  . اعضاء و هيأت رييسه مجلس خبرگان رهبري ـ 6  
  . اعضا و كاركنان شوراي امنيت ملي ـ 7  
، دبيـر مجمـع و   مصـلحت نظـام  اعضاء و كاركنان مجمـع تشـخيص    ـ  8  

  . معاونين وي
  . مشاورين معاونين رييس جمهور ـ 9  
، معـاونين و مشـاورين ريـيس دفتـر     رييس دفتر مقام معظم رهبـري  ـ  10  

  . رهبري و رؤساي نهادهاي وابسته و مديران كل حوزه دفتر مقام معظم رهبري 
  . رؤساي دفاتر سران سه قوه ـ 11  
  . هارتخانهسرپرستان وزا ـ 12  
  . معاونين و مشاورين وزرا ـ 13  
ها و مديران كل حوزه مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ـ  14  

  . وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا
  . رييس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي ـ 15  
  . دادستان كل كشور ومعاونين و مشاورين وي  ـ 16  
ــوان  ريــيس و دادســت ـ  17   انها و معــاونين و مشــاورين و مستشــاران دي
  . محاسبات
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  . رييس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي ـ 18  
  . رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي ـ 19  
، معاونين و مشاورين رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ  20  

  . وي
تان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي و سياسي رؤسا و سرپرس ـ  21  

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايـران و جانشـينان و معـاونين آنـان در سراسـر      
  . كشور

رييس سازمان صداو سيماي جمهوري اسـالمي ايـران و معـاونين و     ـ  22  
  . مشاورين وي

و رييس جمعيت هالل احمر جمهـوري اسـالمي ايـران و معـاونين      ـ  23  
  . مشاورين وي 

  . ائمه جمعه سراسر كشور و رؤساي دفاتر ائمه جمعه ـ 24  
  . نمايندگان ولي فقيه در دستگاهها و نهادها ـ 25  
رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعـم از دولتـي و غيـر     ـ  26  

  . دولتي 
  . ، معاونين و مشاورين استانداراناستانداران ـ 27  
  . و بخشداران در استان مربوطهفرمانداران  ـ 28  
  . شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري و كاركنان شهرداري ـ 29  
  . اعضاي شوراي اسالمي شهر ـ 30  
  . هااعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك ـ 31  
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  . هاي دولتيرؤسا و سرپرستان سازمان ـ 32  
لتي و وابسـته بـه   هاي دواعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت ـ  33  

  . دولت 
شخص يا اشخاصي كه بـر خـالف مـواد فـوق بـه مـديريت        -  460ماده   

شركت انتخاب يا پس از انتخاب شدن مشـمول مـوارد فـوق شـده باشـند بايـد از       
توانـد از  نفـع مـي  پذيرش مديريت امتناع يا استعفا كنند در غير اين صورت هر ذي

. ر كناري چنين مديري دعـوت كنـد  هيأت مديره بخواهد از مجمع عمومي جهت ب
در صورت خودداري هيأت مديره از انجام اين وظيفه ظرف مـدت بيسـت روز يـا    

نفع ، ذيشمول وضعيت مذكور در صدر مواد نسبت به اكثريت اعضاي هيأت مديره
تواند تقاضا باال را به بازرس شركت ارايه كند بازرس مكلف است ظـرف  مزبور مي

ا براي اين منظور دعوت كند چنانچه بازرس به تكاليف باال ده روز مجمع عمومي ر
عمل نكند و يا شركت داراي هيأت مديره و يا بازرس نباشد، و يا مجمـع عمـومي   
تشكيل نگردد و يا نتواند نسبت به موضـوع اتخـاذ تصـميم كنـد، دادگـاه تجـارتي       

  . هد كردنفع نسبت به بركناري چنين مديري اقدام خواصالحيتدار به تقاضاي ذي
در شركت هايي كه مجمع عمومي وجود ندارد شركاء و در شركت هـايي    

، مكلـف بـه انجـام    وجود ندارد مدير يا مديريت باقيمانـده شـركت  كه هيأت مديره
  . باشندتكليف باال مي

زمان مـديرعامل بـيش از يـك شـركت     تواند همكس نميهيچ -  461ماده   
كننده نسبت بـه بـر كنـاري چنـين مـدير      ، مرجع منصوب درغيراين صورت. باشد

، دادگـاه تجـارتي صـالحيتدار بـه     در غير اين صورت. عاملي مبادرت خواهد نمود



 ١٢٢

نفع و يا بازرس شركت حكم به بر كناري چنين مديري از شـركت  تقاضاي هر ذي
كند، ، صادر ميهايي كه مدير مزبور موخراً در آنها قبول سمت نموده استيا شركت

  . باشدقطعي خواهد مي حكم صادره
در صورت صدور حكم دادگاه تجارتي به بركناري شخصي از  -  462ماده   

، ها مكلف است با اعالم اجراي احكـام ، مرجع ثبت شركتسمت مديريت شركت
  . مراتب را جهت اطالع عمومي در روزنامه رسمي آگهي كند

دن مشمول در صورتي كه مدير عامل شركت هنگام انتخاب ش -  463ماده   
ايـن قـانون باشـد يـا پـس از      ) 461(و)459(،)458(هاي مذكور در مـواد ممنوعيت

هايي شود، بايستي از قبول سمت خودداري و يا از انتخاب مشمول چنين ممنوعيت
هايي در غير اين صورت هيأت مديره و در شركت. گيري كندمديريت شركت كناره

، مكلف به بركناري مدير عامل انتخاب كه هيأت مديره ندارند شركاء پس از آگاهي
  . باشندشده و تعيين جانشين وي مي

درصورتي كه حسب مورد هيأت مديره و يا شركاء به تكليف خـود عمـل     
نفع حكم عزل چنين مدير عاملي را صادر نكند، دادگاه تجارتي با درخواست هر ذي

لف شناخته شـوند از  اي كه به حكم دادگاه تجارتي متخمديرهاعضاي هيأت. كندمي
  . شوندهاي تجارتي محروم مييك تا سه سال از مديريت شركت

، )458(تصميمات و اقدامات مديري كه بر خالف مفـاد مـواد    -  464ماده   
اين قانون انتخاب شده است در مقابل صاحبان سـهام و اشـخاص   ) 461(و ) 459(

  . و خواهد شدهاي ناشي از مديريت شامل اثالث معتبر بوده و مسؤوليت
) 463(و ) 460(چنانچه هر يك از مديران شركت مطابق مفاد  -  465ماده   



 ١٢٣

از مديريت شركت مستعفي يا بركنار گردند، از تاريخ استعفا يا بركناري بال سـمت  
صالح شركت مكلف است بالفاصله نسبت به تعيـين  شوند، مرجع ذيمحسوب مي

  . ، اقدام كندده استمدير يا مديراني كه سمت آنها بالتصدي مان
و ) 458(هـاي مـذكور در مـاده    اگر كسي به رغـم ممنوعيـت   -  466ماده   

نفع بـه محروميـت از تصـدي    مديريت شركتي را بپذيرد، به تقاضاي هر ذي) 459(
  . شود، محكوم ميهاي تجاري از، يك تا سه سالمديريت شركت

بر محروميت مبني چنانچه مديري به رغم حكم دادگاه تجارتي -  467ماده   
، آگاهانه چنين حكمي را نقـض  هاي تجارييا عزل وي از تصدي مديريت شركت

، دادگاه تجارتي مدير متخلف را به حبس برابر با مدت نفعنمايد، به تقاضاي هر ذي
اين مجازات قابل تبديل به جـزاي نقـدي   . كندمحروميت موضوع نقض محكوم مي

  . نيست
، كـه مـديري مرتكـب جـرايم خيانـت در امانـت       در صورتي -  468ماده   

، اخـتالس و ارتشـا در رابطـه بـا     ، جعل اسناد، استفاده از سند مجعـول كالهبرداري
، مكلف شركت گردد، دادگاه تجارتي رسيدگي كننده عالوه بر مجازات مقرر قانوني

هاي تجارتي از دو تا پنج سال به صدور حكم به محروميت وي از مديريت شركت
  . باشديم

اي شش ماهه شركت هاي مالي ميان دورهمديران بايد صورت -  469ماده   
در صورتي كه در شركت بازرس (، تنظيم و به بازرس را تا پايان ماه هفتم سال مالي

  . تسليم كنند) وجود داشته باشد
ها مكلف هستند ظرف يك ماه هر گونه تغييـر  مديران شركت -  470ماده   



 ١٢٤

در غير . ها اعالم كنندرمايه و اقامتگاه شركت را به مرجع ثبت شركتدر نام ميزان س
اين صورت هر يك از مديران متخلف به پرداخت ده تا بيست ميليون ريال جـزاي  

  . نقدي محكوم خواهد شد
عالوه بر مواردي كه دادگاه تجارتي مكلف بـه صـدور حكـم     -  471ماده   

باشد، دادگاه تجـارتي  ركت ميمحروميت مدير متخلف از تصدي سمت مديريت ش
علـت نقـض   تواند مديري را كه به حكم مقررات اين قانون و يا ساير قوانين بـه مي

، مفاد اساسنامه و يا تصميمات مجامع عمومي يـا شـركاء از جهـت    مقررات قانوني
  . گردد از يك تا سه سال به محروميت مزبور محكوم كندكيفري محكوم مي

علوم شود شخصي بـر خـالف آنچـه كـه راجـع بـه       چنانچه م -  472ماده   
صالحيت و سوابق علمي و تجربي خود در هنگام انتخاب به عنوان مـدير شـركت   

، به درخواسـت شـركت و بـه شـرط احـراز      ، فاقد شرايط مزبور استاظهار نموده
هاي تجاري محكوم ميسوءنيت او، به دو تا سه سال محروميت از مديريت شركت

  . شود
شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام و يا سـهم الشـركه آنهـا     -  473ماده   

توانند در صورت تخلف يا تقصير هر دست كم يك پنجم سرمايه شركت باشد، مي
يك از مديران يا بازرس شركت به نام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه آنها 

در . بخواهنـد اقامه دعوي نموده و جبران كليه خسارات وارده به شركت را از آنهـا  
كننـدگان  شـود و اقامـه  نفع شركت اجرا مـي ، حكم بهصورت محكوميت خواندگان
  . باشندها و خسارات دادرسي ميدعوي صرفاً مستحق هزينه

مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و يا شـركاء بـه    -  474ماده   



 ١٢٥

دعواي كيفري يا  تواند حق سهامداران و يا شركاء، را در مورد طرحهيچ عنوان نمي
  . مدني عليه مديران شركت محدود كند

تواند به عنوان شركت وابسـته يـا شـركت    شركت تجارتي مي -  475ماده   
  . شود قرار گيردتابعه تحت كنترل شركت ديگري كه شركت مادر ناميده مي

سـرمايه آن  %) 50(شركت تابعه شركتي اسـت كـه بـيش از پنجـاه درصـد       
  . به شركت مادر تعلق داشته باشد مستقيم يا غير مستقيم

شركت وابسته شركتي است كه علي رغم تعلـق مالكيـت كمتـر از پنجـاه       
سرمايه آن به شركت مادر از طريق سهام ممتازه يا سـاير طـرق پـيش    %) 50(درصد

بيني شده در اساسنامه يا با كسب اكثريت اعضاي هيأت مـديره در كنتـرل شـركت    
  . مادر باشد
هاي مـالي خـود، صـورت   كت مادر بايد عالوه بر صورتشر -  476ماده   

  . هاي مالي تلفيقي را مطابق استانداردهاي حسابداري تهيه و به مجمع ارائه كند
   -  477ماده   
معامله بين شركت مـادر و شـركت تابعـه و يـا شـركت وابسـته آن و        ـ  1  

 همچنين تضمين تعهدات يكديگر توسط آنهـا، بايـد بـا تصـويب مجمـع عمـومي      
  . صاحبان سرمايه و رعايت حقوق سهامداران اقليت انجام شود

در مواردي كه شواهد و قراين ثابت كند كه تعهـدات و ديـون ايجـاد     ـ  2  
شده براي شركت تابعه و يا شـركت وابسـته ناشـي از دسـتورات و يـا سياسـتهاي       

ل ابالغي شركت مادر باشد، شركت مادر نيز در قبال تعهدات و ديون مزبور مسـؤو 
  . كندحدود مسؤوليت هر يك را دادگاه تجارتي معين مي. باشدمي



 ١٢٦

در صورتي كه شركت تابعه يا وابسته ورشكسته شود يا پس از انحالل  ـ  3  
، دادگاه تجارتي به تقاضاي معلوم شود كه دارايي آن براي تأديه ديونش كافي نيست

، ام شـركت مـادر بـوده   ، ناشـي از تصـميم و اقـد   هر ذي نفع مبني بر اينكه امر فوق
رسيدگي كرده و شركت مادر را به پرداخت آن بخشي از ديوني كه در اثر تصميم يا 

  . كند، محكوم مياقدام آن ايجاد شده
هاي تابعـه  هاي مادر، توسط شركتخريد سهام يا سهم الشركه شركت ـ  4  

  . باشدو وابسته ممنوع مي
ه موجود كه داراي سهام شـركت  هاي تابعه و وابستتمامي شركتـ   تبصره  

مادر هستند، بايد ظرف مدت يك سال نسبت به واگذاري سهام مزبور به غير اقدام 
  . كنند

  . تواند بر تعهدات شركاء بيفزايدمجامع يا هيچ اكثريتي نمي -  478ماده   
  

  شركت سهامي - مبحث دوم 
قسـيم  ، شركتي است كه سرمايهء آن به سـهام ت شركت سهامي -  479ماده   

  . شده و مسؤوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنهاست
در : شـود شركت سهامي به دو نوع عام و خـاص تقسـيم مـي    -  480ماده   

از سـرمايه شـركت از طريـق    %) 35(، حداقل سي و پنج درصد شركت سهامي عام
  . شودعرضه سهام به عموم تأمين مي

راً توسط مؤسسين تـأمين  ، سرمايه شركت منحصدر شركت سهامي خاص  
  . گرددمي



 ١٢٧

و در شـركت   »سـهامي عـام  «در شركت سهامي عـام عبـارت    -  481ماده   
بايد قبل يا بعد از نام شركت بدون فاصله بـا   »سهامي خاص«سهامي خاص عبارت 

هاي شركت بطور روشن و خوانا قيـد  ها و آگهي، اطالعيهنام شركت در كليه اوراق
  . شود 

هاي سـهامي عـام از ده نفـر و در    اد سهامداران در شركتتعد -  482ماده   
  . هاي سهامي خاص از سه نفر نبايد كمتر باشدشركت

، سرمايه شركت هاي سهامي عام از مبلغ پنج در موقع تأسيس -  483ماده   
هاي سهامي خاص از مبلغ پانصد ميليون ريـال نبايـد   ميليارد ريال و سرمايه شركت

  . كمتر باشد
در صورتي كه تصدي به موضوع تجاري خاصي مستلزم سـرمايه ـ  تبصره  

گذاري باالتري باشد، با تصويب هيأت وزيران حداقل سرمايه الزم تعيـين خواهـد   
  . شد

، سرمايه ثبت شده شـركت از حـداقل   چنانچه پس از تأسيس -  484ماده   
لعـاده  امزبور در ماده قبل كمتر گردد، هيأت مديره مكلف است مجمع عمومي فوق

هاي جبران كسري سرمايه و يـا تبـديل شـركت   را براي اتخاذ تصميم درمورد شيوه
درصـورت خـودداري   . هاي تجاري دعوت كندهاي به نوع ديگري از انواع شركت

هيأت مديره از انجام تكليف باال، بازرس شركت مكلف است مجمع عمومي مزبور 
  . را فرا خواند

، هيـأت مـديره يـا بـازرس     ن سـرمايه اگر ظرف شش ماه از تاريخ كم شد  
شركت به تكليف باال عمل ننمايد و يا ظرف شـش مـاه از تـاريخ دعـوت مجمـع      



 ١٢٨

عمومي مزبور تشكيل نگردد و يا نتواند نسبت به موضوع اتخاذ تصميم نمايـد، هـر   
  . تواند از دادگاه تجارتي صالحيتدار انحالل شركت را درخواست نمايدذي نفع مي

، موجبـات درخواسـت انحـالل    اه پيش از قطعي شـدن رأي هر گـ   تبصره  
  . مرتفع گردد، دادگاه تجارتي حكم رد دعوي را صادر خواهد كرد

  
  نحوه تشكيل شركت سهامي - مبحث سوم 

، مؤسسـين بايـد دسـت كـم     براي تأسيس شركت سهامي عام -  485ماده   
نـزد   »تأسـيس شركت در شرف «بيست درصد كل سرمايه را نقداً در حسابي به نام 

، واريز يكي از بانك هايي كه به منظور امر كارگذاري پذيره نويسي تعيين شده است
  . نموده و گواهي دريافت دارند

اي مؤسسين بايد به انضمام گواهي مذكور در ماده باال اظهارنامـه  -  486ماده   
همـه  نويسـي را كـه بـه امضـاء     همراه با پيش نويس اساسنامه و طرح اعالميه پـذيره 

  . ها تسليم و رسيد دريافت دارندمؤسسين رسيده باشد به مرجع ثبت شركت
چنانچه انجام موضوع شـركت مسـتلزم دريافـت مجـوز خاصـي      ـ   تبصره  

هـا تسـليم   باشد، مجوز مزبور نيز بايد به پيوست مدارك فوق به مرجع ثبت شركت
  . گردد

بـه امضـاي كليـه     اظهارنامه تأسيس شركت بايد با قيد تـاريخ  -  487ماده   
  : مؤسسين رسيده و موارد زير در آن ذكر شود

  . نام شركت ـ 1  
  . هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين ـ 2  



 ١٢٩

  . موضوع شركت ـ 3  
  . مبلغ كل سرمايه ـ 4  
و نيز تعيين تعداد سهام بي نـام در  تعداد سهام و ارزش اسمي هر سهم ـ  5  

  . صورت وجود چنين سهامي
، ها و امتيازات اين گونه سـهام ام ممتاز و تعيين دقيق ويژگيتعداد سه ـ  6  

  . چنانچه اين گونه سهام مدنظر باشد
، نام بانك و شماره حسابي كه وجـوه  ميزان آورده هر يك از مؤسسين ـ  7  

  . به آن واريز شده است
  . مركز اصلي شركتـ  8  
  . مدت شركت ـ 9  
د تاريخ به امضاء مؤسسـين رسـيده و   طرح اساسنامه بايد با قي -  488ماده   

  : مشتمل بر مطالب زير باشد
  . نام شركت ـ 1  
  . موضوع شركت به طور صريح و منجزـ  2  
  . مدت شركت ـ 3  
  . مركز اصلي شركت ـ 4  
  . مبلغ سرمايه شركت ـ 5  
تعداد سهام بي نام و با نام و مبلغ اسمي آنها و در صـورتي كـه ايجـاد     ـ  6  

  . مورد نظر باشد، تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام سهام ممتاز
  . نحوه انتقال سهام با نام  ـ 7  



 ١٣٠

شرايط و ترتيبات مربوط به انتشار اوراق مشاركت و تبديل آن به سهام ـ 8  
 .  

  . شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه سهام ـ 9  
  . مواقع و ترتيب دعوت مجمع عمومي  ـ10  
مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشـكيل مجـامع عمـومي و     ـ  11  

  . ترتيب اداره آنها
طريقه شور و اخذ رأي و اكثريت الزم براي معتبر بـودن تصـميمات   ـ   12  

  . مجامع عمومي
البدل هيأت مديره و مدت مأموريت آنها و تعداد اعضاء اصلي و علي ـ  13  

  . البدله اعضاء علينحوه جايگزيني اعضاء اصلي به وسيل
نحوه انتخاب اعضاء هيأت مديره و تعيين وظايف و حدود اختيارات  ـ  14  

  . آنها
  . تعيين ميزان تضميني كه مديران بايد بسپارند ـ 15  
چگونگي انتخاب بازرس و مدت مأموريت وي و نحوهء جـايگزيني   ـ  16  

  . اعضاء علي البدل ةوي به وسيل
هـاي مـالي و   ان سال مالي و موعـد تنظـيم صـورت   تعيين آغاز و پايـ   17  

  . تسليم آن به بازرس و به مجمع عمومي ساالنه
  . نحوه انحالل اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن ـ 18  
  . نحوهء تغيير اساسنامه ـ 19  
نحوه توزيع پـاره سـهام بـين سـهامداران ذي نفـع در حـدود مـاده        ـ  20  



 ١٣١

  . اين قانون)509(
  : آگهي پذيره نويسي بايد در بر گيرنده موارد زير باشد -  489ماده   
  . نام شركت ـ 1  
  . موضوع شركتـ  2  
  . مركز اصلي شركت ـ 3  
  . مدت شركت  ـ 4  
  . ، اقامتگاه و شغل مؤسسينهويت ـ 5  
  . مبلغ سرمايه شركت ـ 6  
  . تعداد و نوع سهام از جهت با نام و بي نام و يا ممتاز بودن ـ 7  
در صورتي كه مؤسسين براي خود سهام ممتاز در نظر گرفتـه باشـند،    ـ  8  

  . تعداد اين گونه سهام و مزاياي آنها
ذكر هزينه هايي كه مؤسسين تـا آن زمـان بـه منظـور فـراهم سـاختن        ـ  9  

هاي احتمالي تا آغاز به كـار  مقدمات تشكيل شركت پرداخت نموده و برآورد هزينه
  . شركت

  . ين حداقل سهامي كه هر پذيره نويس بايد پذيره نويسي نمايدتعي ـ 10  
  . تعيين مهلت پذيره نويسي ـ 11  
ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ پذيره نويسي بـه آن   ـ  12  

  . واريز گردد
قيد اينكه اظهارنامه تأسيس شركت و طرح اساسنامه بـراي مالحظـه    ـ  13  

  . ها موجود استعالقمندان نزد مرجع ثبت شركت
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  . تعيين روزنامه شركت ـ 14  
  . چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان ـ 15  
ها مكلف است حداكثر ظـرف بيسـت روز   مرجع ثبت شركت -  490ماده   

، اين قانون در صورت وجود مغـايرت ) 486(از تاريخ دريافت مدارك مقرر در ماده
قـت اسـناد و مفـاد آنهـا بـا مقـررات       مراتب را به مؤسسين اعالم و درصورت مطاب

  . نويسي را صادر نمايد، اجازه انتشار آگهي پذيرهقانوني
آگهي پذيره نويسي عالوه بـر نشـر در حـداقل يـك روزنامـه       -  491ماده   

كثيراالنتشار دو بار با فاصله پانزده روز، بايد در پايگاه الكترونيكـي بانـك كـارگزار    
  . قرار گيرد پذيره نويسي در معرض ديد مردم

عـالوه بـر   ) اعم از كاغذي و الكترونيكـي (سند پذيره نويسي  -  492ماده   
  : امضاء بايد دربر گيرنده موارد زير باشد

  . نام شركت  ـ 1  
  . موضوع شركت ـ 2  
  . مركز اصلي شركتـ  3  
  . مدت شركت ـ 4  
  . سرمايه شركت  ـ 5  
  . مشخصات مجوز انتشار آگهي پذيره نويسي ـ 6  
تعداد و مبلغ اسمي حداقل سهام هر پذيره نويس كه بايد پذيره نويسي ـ  7  

  . شود
  . گيردنام و شعبه بانك و شماره حسابي كه واريز وجوه به آن انجام مي ـ 8  
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  . هويت و نشاني پذيره نويس ـ 9  
  . قيد و شرط زمان استرداد وجوه پرداخت شده بابت پذيره نويسي ـ  10  
، متقاضـيان ضـمن   نويسـي ظرف مهلت مقرر در آگهي پـذيره  -  493ماده   

  . نويسي را واريز و رسيد دريافت خواهند نمودنويسي مبلغ پذيرهتكميل سند پذيره
چنانچه سند مزبور را شخصي به نمايندگي از ديگري تكميل نموده باشـد،    

  . شودمشخصات و اقامتگاه وي تصريح و مدرك نمايندگي وي اخذ مي
نويسي به منزله پـذيرش مقـررات اساسـنامه    امضاء سند پذيره -  494ماده   

  . باشدشركت و مصوبات مجامع عمومي مي
پرداخت تمام يا بخشـي از سـرمايه شـركت سـهامي عـام بـه        -  495ماده   

  . باشدصورت غير نقد مجاز نمي
، مؤسسـين حـداكثر ظـرف    پس از پايان مهلت پذيره نويسـي  -  496ماده   

نويسي تمـامي سـرمايه   نويسي و احراز پذيرهضمن بررسي امر پذيرهمدت سي روز 
، تعداد سهم هر يك از پذيره نويسان را مشخص و مجمع عمومي مؤسـس  شركت

  . را دعوت خواهند كرد
مجمع عمومي مؤسس با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون  -  497ماده   

ره نويسي تمـامي سـرمايه   اين مجمع پس از رسيدگي و احراز پذي. گرددتشكيل مي
، عنـداللزوم  ، نسبت به بررسي مفاد طرح اساسـنامه شركت به نحو مقرر در ماده قبل

اصالح و سپس تصويب آن اقـدام و نخسـتين اعضـاء هيـأت مـديره و بـازرس را       
  . انتخاب خواهد نمود

مديران و بازرس شركت بايد كتباً قبول سمت نمايند، اين قبولي به منزلـهء    
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  . باشدآنان نسبت به تكاليف خود ميآگاهي 
اساسنامه مصوب همراه با صورتجلسه مجمع عمومي مؤسـس   -  498ماده   

، به منظور ثبت شركت و آگهي و اعالم كتبي قبول سمت از سوي مديران و بازرس
  . ها تسليم خواهد شدتشكيل آن جهت اطالع عموم به مرجع ثبت شركت

مي مؤسسـين معلـوم گـردد كـه لزومـاً      چنانچه در مجمع عمو -  499ماده   
، مؤسسين و پذيره نويسان سرمايه مذكور در اعالميه پذيره نويسي تأمين نشده است

%) 35(تأمين حداقل سي و پنج درصد (، )480(حاضر با رعايت شرط مقرر در ماده 
توانند نسبت به تـأمين كسـري سـرمايه اقـدام     مي) سرمايه از طريق عرضه به عموم

  . شودر غير اين صورت تشكيل شركت منتفي تلقي ميكنند، د
ها مكلف است حداكثر ظـرف بيسـت روز   مرجع ثبت شركت -  500ماده   

، مفاد آنها را با مقررات قانوني تطبيـق و در  از تاريخ تسليم مدارك موضوع ماده قبل
  . ، نسبت به ثبت شركت اقدام نمايدصورت مطابقت آن با مقررات قانوني

در صورتي كه سرمايه تأمين شده از ميـزان سـرمايه مقـرر در     -  501ماده   
تواند سرمايه تأسيس را معادل مبلـغ  نويسي بيشتر باشد مجمع فوق مياعالميه پذيره

، معادل نسـبت مبلـغ   تأمين شده منظور كند و يا آنكه مبلغ مازاد را با نسبتي يكسان
نويس بـه آنـان مسـترد    هر پذيره مازاد به مبلغ سرمايه تأمين شده به مأخذ پرداختي

  . كند
، بانـك كـارگزار پـذيره   تا هنگامي كه شركت به ثبت نرسـيده  -  502ماده   

نويسي از پرداخت وجوه واريز شده به حساب شركت در شـرف تأسـيس بـه هـر     
هـا گـواهي عـدم ثبـت     باشد، مگر آنكه از سوي مرجع ثبت شركتكس ممنوع مي
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  . شركت صادر و تسليم شده باشد
هر كس آگاهانه و بـر خـالف واقـع پـذيره نويسـي سـهام را        -  503ماده   

تصديق و يا برخالف مقررات اين قانون آگهي پذيره نويسي منتشر كند بـه حـبس   
تعزيري از سه ماه تا يك سال و يا مجازات نقدي از سـي ميليـون ريـال تـا هشـتاد      

  . ميليون ريال محكوم خواهد شد
ثبـت شـركت سـهامي خـاص بـه پيوسـت       بـراي تشـكيل و    -  504ماده   
اي كه بايد به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد، مدارك زير به مرجع ثبت اظهارنامه
  : ها تسليم خواهد شدشركت

اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سـهامداران رسـيده و متضـمن     ـ  1  
  . اين قانون باشد) 488(موارد مذكور در ماده 

ي از پرداخت تمام سرمايه شركت كه بـه امضـاء همـه    اظهار نامه حاك ـ  2  
چنانچه بخشي از سرمايه شركت به صورت غير نقـد باشـد،   . مؤسسين رسيده باشد

، همـراه بـا   كل اين گونه سرمايه بايد تأمين شده و صورت ارزيـابي آن بـه تفكيـك   
رمايه تواندبيش از كل سسرمايه غير نقد نمي. اسناد مالكيت پيوست اظهار نامه باشد

توان سرمايه غير نقد را به مبلغـي بـيش از ارزيـابي كارشـناس     شركت باشد و نمي
  . رسمي پذيرفت

گواهي بانكي مبني بر اينكه سرمايه نقدي شركت در دو حسابي تحت ـ   3  
  . عنوان شركت در شرف تأسيس نزد اين بانك تأمين شده است

يده و در آن ضـمن  اي كه به امضاء كليـه سـهامداران رسـ   صورتجلسهـ   4  
، روزنامه كثيراالنتشـاري كـه   انتخاب نخستين گروه از اعضاء هيأت مديره و بازرس



 ١٣٦

گردد، تعيـين  آگهي مربوط به شركت تا اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر مي
  . شده باشد
  . قبول كتبي سمت از سوي مديران و بازرس ـ 5  
  . ين ارايه تصوير مدارك هويت مؤسس يا مؤسسـ  6  
سرمايه غير نقد تا زمان ثبـت شـركت بـه صـورت امـاني نـزد        ـ  1تبصره   

، نگاهداري خواهـد شـد و پـس از ثبـت شـركت تحويـل       گونه سرمايهآورنده اين
  . شودمديران آن مي

رعايت ساير شرايطي كه براي تشكيل و ثبت شـركت سـهامي   ـ  2 تبصره  
  . باشدنمي ، در مورد شركت سهامي خاص ضروريعام مقرر است

شركت سهامي خاص مجاز به تأمين سرمايه از طريـق آگهـي    -  505ماده   
همچنـين  . باشـد ها نميعمومي به هر شكل و از جمله پذيره نويسي يا توسط بانك

  . توان سهام اين نوع شركت را در بازار بورس اوراق بهادار عرضه نمودنمي
و عامـداً در تعيـين و يـا    هرگاه كارشناس يا مؤسسـين عالمـاً    -  506ماده   

ارزيابي آورده غير نقد مبلغي بيشتر از ارزش واقعي آن آورده را اعـالم نماينـد، بـه    
مجازات نقدي معادل دو برابر تفاوت قيمـت اعالمـي بـا ارزش واقعـي بـه عـالوه       

  . پرداخت خسارات وارده به ذي نفع محكوم خواهند شد
، برداشـت  به ثبت نرسيدهتا هنگامي كه شركت سهامي خاص  -  507ماده   

باشد، مگر در مورد از وجوه موجود در حساب شركت در شرف تأسيس ممنوع مي
  . اين قانون 448موضوع ماده 
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  سرمايه و سهام - مبحث چهارم 
سهم قسمتي از سرمايه شـركت سـهامي اسـت كـه مشـخص       -  508ماده   

گواهي . مي باشد، تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهاكننده ميزان مشاركت
اي است كه نماينده تعداد سهامي اسـت كـه صـاحب آن در    ، سند قابل معاملهسهم

  . شركت سهامي دارد
مبلغ اسمي سهام بايد مساوي باشد و صدور پاره سـهم مجـاز    -  509ماده   

درصورتي كه در اثر انتقال قهري يا كاهش يا افزايش سرمايه و يابـه هـر   . باشدنمي
سهم به سهامداران تعلق گيرد پاره سهم به ترتيبي كـه در اساسـنامه    دليل ديگر پاره

  . نفع توزيع خواهد شدتعيين شده بين سهامداران ذي
، مگر آنكه اساسنامه براي آن امتيازاتي سهام شركت عادي بوده -  510ماده   

صدور سـهام بـا هـر نـام يـا عنـوان       . شودقائل شده باشد، كه سهم ممتاز ناميده مي
ي خارج از انواع مذكور و يا اعطاي هر نوع اختياري تحت هر عنوان به جـزء  ديگر

  . سهام ممتاز بايد به صورت با نام باشد. باشددر قالب سهام ممتاز مجاز نمي
، مبلغ اسمي هر سهم نبايـد از يـك   هاي سهامي عامدر شركت -  511ماده   

  . ميليون ريال بيشتر باشد
ستي به صورت يكسان و داراي شماره ترتيب گواهي سهام باي -  512ماده   

  : باشدبوده و داراي شرايط زير مي
  . نام و شماره ثبت شركت ـ 1  
  . مبلغ سرمايه شركت ـ 2  
  . تعيين نوع سهم از جهت بانام بي نام يا ممتاز بودن ـ 3  
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  . مبلغ اسمي هر سهم ـ 4  
  . تعداد سهامي كه هر گواهي سهم نماينده آن است ـ 5  
  . امضاء ـ 6  
، گواهي سهام صادر و به شركت بايد تا سه ماه پس از تشكيل -  513ماده   

  . سهامداران تسليم گردد
ها به ثبت نرسـيده  تا هنگامي كه شركت در مرجع ثبت شركت -  514ماده   

، امضـاء كننـدگان مسـؤول    در صورت تخلـف . باشدصدور گواهي سهم ممنوع مي
  . اشخاص ثالث خواهند بود جبران خسارات وارده به

هر كس پيش از ثبت شـركت و يـا در صـورتي كـه شـركت       -  515ماده   
مزورانه به ثبت رسيده باشد، با آگاهي از واقع امر، گواهي سهم صادر نمايد، عـالوه  
بر جبران خسارات به سه ماه تا يكسال حبس يا پرداخت معادل مبلغ سهام منتشـره  

  . محكوم خواهد شد
باشـد،  هر سهم در مجامع عمومي از يك رأي برخـوردار مـي   -  516ماده   

مگر آنكه سهام از نوع ممتاز بوده و براي اين گونه سـهام حـق رأي بـاالتري مقـرر     
  . شده است
، سندي است در وجه حامل كه ملك دارنـدهء آن  سهم بي نام -  517ماده   

گونه سهام با قـبض  واگذاري اين . شود مگر آنكه خالف آن اثبات گرددشناخته مي
  . گيردو اقباض انجام مي

هاي سهامي اعم از عام و خاص مجاز به انشـار سـهام   شركت -  518ماده   
  . باشندسرمايه نمي%) 30(درصد بي نام بيش از سي
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در  »بـا نـام  «سهام با نام سندي است كه نام دارنده و يا عبارت  -  519ماده   
هاي پذيرفته شـده  ر به استثناي سهام شركتصدور و انتقال سهام مزبو. آن قيد شود

در بورس اوراق بهادار كه تابع مقررات بورس خواهند بود، بايد با قيد مشخصـات  
كامل و اقامتگاه دارنده يا طرفين در دفتر ثبت سهام شركت و امضاء انتقال دهنـده و  

ـ . يا نماينده قانوني وي انجام شود ه عمـل  هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق ب
  . ثالث فاقد اعتبار استآيد از نظر شركت و اشخاص

هاي سهامي عام نبايـد مشـروط بـه    واگذاري سهام در شركت -  520ماده   
  . موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهم بشود

هر گونه تغيير در امتيازات سهام ممتاز بايـد از طريـق اصـالح     -  521ماده   
موافقت دارندگان حداقل دوسوم سهام مـذكور در مجمـع    از جلباساسنامه و پس

  . عمومي فوق العاده به تصويب برسد
در صورتي كه صدور يا اعطاي سـهام ممتـاز بـراي برخـي از      -  522ماده   

اي ، در جلسه مجمع عمومي فوق العـاده سهامداران مدنظر باشد، سهامداران ذي نفع
  . ند، حق رأي نداركه به اين منظور تشكيل شده

در صورت انتقال سهام ممتاز، امتيازات اين سـهام نيـز منتقـل     -  523ماده   
  . خواهد شد مگر آنكه در اساسنامه خالف اين امر پيش بيني شده باشد

  
  تبديل سهام - مبحث پنجم 

تبديل سهام از بي نام به بانام مطابق مقررات اساسنامه يـا بنـا    -  524ماده    
تبديل سهام از با نام به بـي نـام   . لعاده به عمل ميĤيدبه تصميم مجمع عمومي فوق ا
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  . باشدمجاز نمي
در مورد تبديل سهام بي نام به سـهم بـا نـام بايـد مراتـب در       -  525ماده   

روزنامه شركت سه نوبت هر يك به فاصله پنج روز منتشر گردد و مهلتي كه كمتـر  
شود تابراي تبـديل  اده مياز شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان سهام د

در آگهي بايد تصريح گردد كه پـس از انقضـاي   . سهام خود به شركت مراجعه كنند
  . مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي خواهد شد

براي تبـديل   525سهام بي نام كه ظرف مهلت مذكور در ماده  -  526ماده   
باطل شده محسوب شده و برابـر تعـداد   به سهام با نام به شركت تسليم نشده باشد 

آن سهام با نام صادر و توسط شركت در صورتي كه سهام شركت در بـازار بـورس   
، وگرنـه از طريـق حـراج    اوراق بهادار پذيرفته شده باشـد از طريـق بـازار بـورس    

آگهي حراج حداكثر تا يك ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه . فروخته خواهد شد
فاصـله بـين آگهـي و    . ت در روزنامه شركت منتشر خواهد شدمذكور فقط يك نوب

در صورتي كه در تاريخ . تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود
تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبـت ديگـر طبـق    

  . شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد
فروختـه مـي  ) 526(وش سهامي كه بر طبق ماده از حاصل فر -  527ماده   

هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق الزحمه كارگزار بورس شود بدواً هزينه
. شـود كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب پس انداز بانكي خاصي سپرده مـي 

، سهام باطل شده بـه شـركت مسـترد    در صورتي كه ظرف ده سال از تاريخ فروش
بلغ سپرده و سود مربوط به دستور شركت از طـرف بانـك بـه مالـك سـهم      شود م
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، وجوه مزبـور در حكـم مـال بالصـاحب     پس از انقضاي ده سال. شودپرداخت مي
  . بوده وبايد توسط بانك و با اطالع دادستان محل به خزانهء دولت منتقل گردد

حراج مقـداري   ، هرگاه پس از تجديددر مورد ماده قبل و اين مادهـ  تبصره  
كننـد بـه   از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بي نام كه به شـركت مراجعـه مـي   

ترتيب مراجعه اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كـه فروختـه   
شده به نسبت سهام بي نامي كه در دست دارند وجه نقد دريافت كنند و يا اين كـه  

نام تحصيل نمايند و اين ترتيب تـا وقتـي كـه     برابر تعداد سهام بي نام خود سهام با
وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قـرار دارد رعايـت خواهـد    

  . شد
، يا گذشتن هـر يـك از   نام به سهام با نامپس از كليه سهام بي -  528ماده   

هـا  ، شركت بايد مراتب را بـه مرجـع ثبـت شـركت    525هاي مذكور در ماده مهلت
  . س كند تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطالع عموم آگهي شودمنعك

دارندگان سهامي كه بر طبق مواد فوق سهام خـود را تعـويض    -  529ماده   
ننموده باشند نسبت به آن سهام حـق حضـور و رأي در مجـامع عمـومي صـاحبان      

  . سهام را ندارند
  

  اوراق مشاركت - مبحث ششم 
اي است كه بـه مبلـغ اسـمي    ، سند قابل معاملهمشاركت ورقه -  530ماده    

شـود و معـرف   مشخصي براي سررسيد معين به صورت با نام يا بي نام منتشر مـي 
ميزان مشاركت دارنده آن در موضوع مشاركت بوده و عـالوه بـر سـود حاصـله از     



 ١٤٢

  . ، حقوق ديگري نيز ممكن است براي آن منظور نمودموضوع مشاركت
تواند تحت شرايط زير، اوراق مشاركت شركت سهامي عام مي -  531ماده   

  : منتشر نمايد
شركت در زمـان انتشـار اوراق مشـاركت در بـورس اوراق بهـادار      ـ   الف  

  . هاي موجود در بورس حذف يا معلق نشده باشدپذيرفته شده و از فهرست شركت
رجـع  در صورت نياز مجوز الزم براي اجراي موضوع مشـاركت از م ـ   ب  

ذي صالح را اخذ نموده باشد و سرمايه در گردش مورد نياز آن بـه تأييـد بـازرس    
  . رسيده باشد

بيني سود اجراي موضوع مشاركت و يا سود عملكرد تا سررسيد پيشـ   ج  
، طبق اسـتانداردهاي حسـابداري مربـوط توسـط بـازرس شـركت       اوراق مشاركت

  . رسيدگي و درخصوص آن اظهار نظر شده باشد
شرايط مصوب شوراي پول و اعتبار در مورد سقف كلي انتشـار اوراق   - د  
  . ، مدت و حداكثر نرخ سود علي الحساب آن رعايت شده باشدمشاركت
تناسب حجم اوراق مشاركت قابـل انتشـار توسـط شـركت باخـالص       - ه  
به تأييـد بـازرس رسـيده    ) هاها منهاي مجموع بدهيمجموع دارايي(هاي آن دارايي

  . دباش
دارندگان اوراق مشاركت در اداره امور شركت حق هيچ گونه  -  532ماده   

  . دخالتي ندارند
نقل و انتقال اوراق با نام فقط از طريـق بـورس اوراق بهـادار     -  533ماده   

  . باشدپذير بوده و از اين جهت تابع مقررات حاكم بر بورس ميامكان
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فروش اوراق مشاركت و شرايط تصميم در اجراي به انتشار و  -  534ماده   
اين قـانون و طـرح اطالعيـه انتشـار اوراق     ) 531(آن بايد با رعايت مندرجات ماده
ها پس از دريافـت  مرجع ثبت شركت. ها اعالم شودمشاركت به مرجع ثبت شركت

مندرجات مزبور و همچنين تطبيق مندرجات اطالعيه انتشار اوراق مشاركت با ايـن  
شركت بـا دريافـت اجـازه    . اطالعيه مذكور را صادر خواهد نمود ، اجازه نشرقانون

مذكور، اطالعيه انتشار اوراق مشاركت را با قيد شماره و تاريخ مجوز مرجـع ثبـت   
  . كند، آگهي ميها، در روزنامه شركتشركت

، هر گونه آگهي بـراي فـروش   قبل از اخذ مجوز مذكور در اين مادهتبصره  
  . ستاوراق مشاركت ممنوع ا

اطالعيه انتشار اوراق مشاركت بايد مشتمل بر نكات زير بـوده   -  535ماده   
  : ، امضاء شده باشدو توسط دارندگان امضاي مجاز شركت

  . نام شركتـ  1  
  . موضوع شركت ـ 2  
  . شماره و تاريخ ثبت شركت ـ 3  
  . مركز اصلي شركت ـ 4  
  . مدت شركت ـ 5  
  . مبلغ سرمايه شركت ـ 6  
، مبلـغ : ، شـامل اطالعات مربوط به اوراق مشاركت تسويه نشده قبلـي  ـ  7  

تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتماالً براي باز پرداخت آن در نظر گرفته 
  . شده است و همچنين مبالغ باز پرداخت نشده آن
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هـاي اشـخاص ديگـري را    در صورتي كه اوراق مشـاركت يـا بـدهي    ـ  8  
  . ، مدت و ساير شرايط تضمين مذكوره باشد، مبلغتضمين كرد

، نرخ و ، مبلغ اسمي هر ورقهمبلغ و مدت اوراق مشاركت انتشار يافته ـ  9  
گيرد، ذكـر سـاير   مواعد پرداخت سود علي الحسابي كه به اوراق مشاركت تعلق مي

موعـد   ،حقوق و امتيازاتي كه احتماالً براي اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است
و يا مواعد و شرايط باز پرداخت اصل و پرداخـت سـود اوراق و در صـورتي كـه     

  . اوراق مشاركت قبل از سررسيد قابل بازخريد باشد، شرايط و ترتيب بازخريد آن
  . تضميناتي كه احتماالً براي اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است ـ 10  
م شركت باشد، مهلت و سـاير  اگر اوراق مشاركت قابل تبديل به سها ـ  11  

  . شرايط تبديل
هاي مالي اساسي آخرين سال مـالي شـركت كـه بـه     خالصه صورتـ   12  

  . تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است
، اوراق موضوع شركت كه به منظور تأمين مالي تمام يا قسمتي از آنـ    13  

شده توسـط مراجـع    مشاركت منتشر شده است و همچنين شماره مجوزهاي صادر
  . ذي صالح براي اجراي موضوع مشاركت در صورت نياز

هـاي شـركت و   نام بازرس شركت و اظهار نظر وي در مورد حساب ـ  14  
  . پيش بيني سود موضوع مشاركت

  . مهلت خريد اوراق مشاركتـ  15  
نام و نشاني مرجعي كه براي فروش اوراق مشاركت در نظـر گرفتـه   ـ   16  
   .شده است
  . با نام يا بي نام بودن اوراق مشاركتـ  17  
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  . دوره پرداخت سود علي الحسابـ  18  
تواند براي اخذ تضمين نسبت صادر كننده اوراق مشاركت مي -  536ماده   

به تأمين تمامي اعتبار مورد نياز، گزارش توجيه اقتصادي طرح مربوطه را بـه تأييـد   
ي كه بانك يا مؤسسه مزبور تعهد كندكه پـس  بانك يا مؤسسه معتبر برساند به نحو

، آن قسـمت از اوراق كـه بـه فـروش نرسـيده را      از عرضه عمومي اوراق مشاركت
اگر بخشي از اوراق صادره طي . ظرف مدت يك هفته يكجا و نقدي خريداري كند

مهلت مقرر به فروش نرسد و تضمين خريد باقيمانده اوراق اخذ نشده باشد، صادر 
، خساراتي را معادل ، موظف است عالوه بر استرداد اصل مبالغ واريزيقكننده اورا

  . ، از تاريخ واريز وجوه بپردازدسود علي الحساب اوراق فوق
  . باشد، توسط شركت صادر كننده ممنوع ميخريد اوراق مشاركتتبصره  
مهلت عرضه اوراق مشاركت حداكثر براي يك بار و به مدت  -  537ماده   
  . ، قابل تمديد استره زماني اوليه اعالم شده براي عرضه اوراقنصف دو
ورقه مشاركت بايد شامل نكات زير بوده و بـه همـان ترتيـب     -  538ماده   

  : ، امضاء شودمقرر براي اوراق سهام
  . نام شركتـ  1  
  . شماره و تاريخ ثبت شركت ـ 2  
  . مركز اصلي شركتـ  3  
  . مبلغ سرمايه شركتـ  4  
  . مدت شركتـ  5  
  . موضوع شركتـ  6  
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  . مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه مشاركتـ  7  
تــاريخ و شــرايط بازپرداخــت اصــل اوراق مشــاركت و نيــز شــرايط ـ   8  

  ). اگر قبل از سررسيد قابل باز خريد باشد(بازخريد ورقه مشاركت
وه پرداخت سود قطعي الحساب و نحنرخ و مواعد پرداخت سود عليـ   9  

  . اوراق مشاركت
تضميناتي كه احتماالً براي اسـترداد وجـوه اوراق مشـاركت در نظـر     ـ   10  

  . گرفته شده است
ساير حقوق و امتيازاتي كه براي اوراق مشاركت در نظر گرفته شـده   ـ  11  

  . است
 اگر اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام شركت باشد، مهلت و سـاير  ـ  12  

  . شرايط تبديل
  . قيد با نام يا بي نام بودن اوراق مشاركتـ  13  
قبل از تأمين مبلغ مورد نياز، شـركت حـق اسـتفاده از وجـوه      -  539ماده   

جمع آوري شده از محل فروش اوراق مشاركت را نداردو اين وجـوه بـه صـورت    
  . ماندامانت نزد شركت مي

ه صرفاً بـه اعتبـار وضـعيت و بـا     شركت اين اختيار را دارد ك -  540ماده   
در عين حال شـركت مـي  . هاي خود اوراق مشاركت صادر كندهاي داراييپشتوانه

هاي ديگر اصـل يـا   ها و مؤسسات مالي و اعتباري و يا شركتتواند از طريق بانك
  . اصل و سود اوراق مشاركت صادره را تضمين كند

، پيش از تصـفيه حقـوق   تتصميم به انحالل و يا تجزيه شرك -  541ماده   
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  . دارندگان اوراق مشاركت قابليت ثبت و اجرا ندارد
تواند با اعطاي امتيازاتي كه بايد از قبل تعيين شـده  شركت مي -  542ماده   

باشد، اوراق مشاركت خود را قبل از سررسيد بازخريد كند، مشروط بـه آنكـه ايـن    
ه مشـاركت بـه صـراحت قيـد     موضوع در اطالعيه انتشار اوراق مشاركت و در ورق

  . شده باشد
تواند با تصويب مجمع عمومي فـوق العـاده اوراق   شركت مي -  543ماده   

  . مشاركت قابل تبديل به سهام منتشر كند
تواند درعـين حـالي كـه از سررسـيد قابـل      اوراق مشاركت نمي 1- تبصره  

  . ، قابل تبديل به سهام باشدبازخريد، است
كليه تعهـدات شـركت بابـت اوراق مشـاركت قابـل      تازماني كه  2- تبصره  

، انجام نگـردد، انتشـار اوراق مشـاركت جديـد     تبديل به سهامي كه قبالً انتشار يافته
  . باشدقابل تبديل به سهام مجاز نمي

، مبني بر 543تصميم مجمع عمومي فوق العاده مذكور در ماده  -  544ماده   
، منوط به اجازه مجمع مزبور مبني به سهاماجازه انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل 

بر افزايش سرمايه تا ميزان مبلغ كل اوراق مشاركت منتشره در سررسيد اين اوراق و 
همچنين سلب حق تقدم كليه سهامداران ر خريد سهامي كه در مقابل تبـديل اوراق  

  . شود، استمشاركت صادر مي
ـ  -  545ماده    دگان اوراق مشـاركت قابـل   بهاي سهام قابل واگذاري به دارن

تبديل به سهام باتوجه به بهاي روز سهام شركت در تابلوي بورس پس از افـزايش  
تواند تخفيفاتي را بـراي دارنـدگان اوراق   شود، ليكن شركت ميسرمايه محاسبه مي
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مشاركت مذكور، منظور كند مشروط بر آنكـه موضـوع قـبالً بـه تصـويب مجمـع       
  . اين قانون رسيده باشد) 543(ماده عمومي فوق العاده مندرج در

، در دارندگان اوراق مشاركت قابل تبـديل بـه سـهام شـركت     -  546ماده   
صورت تمايل به تبديل اوراق مشاركت خود، بايد تا دو ماه قبل از سررسـيد اوراق  

و گرنه حق آنها به تبـديل اوراق مشـاركت   . مذكور، درخواست خود را تسليم كنند
  . شودقط ميخود به سهام سا

، همراه با تسليم درخواست تبديل اوراق مشاركت بي نـام بـه سـهم   تبصره  
  . اوراق مذكور بايد به نحو مقتضي و روشن مهمور گردد

تواند پـس از تسـليم در خواسـت    دارنده اوراق مشاركت نمي -  547ماده   
  . ، اعالم انصراف نمايدتبديل

يد اوراق مشاركت قابل تبـديل  حداكثر ظرف يك ماه از سررس -  548ماده   
، به منظور افـزايش سـرمايه شـركت معـادل اوراق مشـاركتي كـه طبـق در        به سهام

هيأت مديره شـركت بايـد   . خواست دارندگان آن به سهام شركت قابل تبديل است
ايـن قـانون و   ) 544(مصوبه مجمع عمومي راجع به افزايش سرمايه موضـوع مـاده   

موافقت دارندگان اوراق مشاركت بـا تبـديل اوراق    گواهي بازرس شركت حاكي از
  هامشاركت آنها به سرمايه را به مرجع ثبت شركت

ها، سهام جديـد  پس از ثبت اين افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت. تسليم كند 
انـد،  صادر و به دارندگان اوراق مذكور در مقابل اوراقي كه به شركت تسـليم كـرده  

  . تحويل خواهد شد
، ميزان در سررسيد پس از پرداخت اصل و سود علي الحساب -  549ه ماد  
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سود قطعي اوراق مشاركت بر اساس استانداردهاي حسابداري محاسبه و همراه بـا  
، حداكثر ظرف يـك مـاه پـس از تـاريخ سررسـيد اوراق      اظهار نظر بازرس شركت

قطعـي اوراق   اگر سـود . گردد، با درج اطالعيه در روزنامه شركت نشر ميمشاركت
، مازاد بر سود علي الحساب پرداخت شده باشد نحوه و مهلـت پرداخـت   مشاركت

تواند بيش از دو ماه از تاريخ سررسيد باشد، در اطالعيه مذكور مازاد مذكور كه نمي
  . درج خواهد شد

، بر اساس اصل و سود علي الحساب تبديل اوراق مشاركت به سهامتبصره  
ما به التفاوت . تعويق افتدبديل اوراق مشاركت به سهام نبايد بهخواهد بود و زمان ت

سود علي الحساب و سود قطعي پس از تبديل اوراق مشاركت بـه سـهام نقـداً بـه     
  . دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد

چنانچه سود شركت مربوط به موضوع مشاركت از سود علي  -  550ماده   
  . شود، سود قطعي تلقي ميسابالحساب مقرركمتر باشد، سود علي الح

  
فقط اشخاص زير بارعايت اين قانون مجـاز بـه انتشـار اوراق     -  551ماده   

  : باشندمشاركت مي
  . شركت سهامي عام پذيرفته شده در بورس ـ 1  
هاي سهامي عام پذيرفته نشده در بورس در صـورت تضـمين   شركتـ   2  

بـه شـرط آنكـه دو    ( بانك مركزي بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت يا تأييد
سال تمام از تاريخ ثبت آنها گذشـته باشـد و همچنـين دو صـورت مـالي آخـرين       

  ). سالهاي مالي آنها تصويب شده باشد
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  . هاي قانون بودجه كشورهاي دولتي مطابق تبصرهدولت و شركت ـ 3  
شهرداريها در صورت تضمين باز پرداخت اصل و سود با تأييد بانـك   ـ  4  
  . مركزي 

  . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار ـ 5  
مصرف وجوه حاصـل از واگـذاري اوراق مشـاركت در غيـر      -  552ماده   

  . شود، در حكم تصرف غيرقانوني اموال عمومي محسوب ميموضوع مشاركت
اصـل   به محض آنكه يكي از پرداختها بابت سود يـا اسـترداد   -  553ماده   

مبلغ اوراق مشاركت با تأخير مواجه شد، بانك كـارگزار مكلـف اسـت نسـبت بـه      
  . تأمين و پرداخت هر يك حسب مورد از محل تضمين اقدام كند

، سـود قطعـي   ماه پس از سررسيد اوراق مشاركت 5حداكثر تا  - 554ماده   
اهـد  اوراق محاسبه و پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنـوان امـين پرداخـت خو   

  . شد
در صورت عدم ايفاي تعهـدات ناشـر در بازپرداخـت اصـل و      - 555ماده   

  .رگزار مكلف است رأساً اقدام كندسود در سررسيدهاي مقرر، بانك كا


