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پیشگفتار ناشر
دادبانان دانا واحد انتشاراتی موسسه حقوقی دادبانان است که با همکاری دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران ،مجری دوره های آموزشی در زمینه حقوق کسب و کار است؛ جهت تحقق هر چه
بیشتر اهداف آموزشی موسسه دادبانان در زمینه آموزشهای کاربردی حقوقی الزم بود که
دانشپذیران هنگام حضور در کارگاههای آموزشی مطالب را از پیش در اختیار داشته و به جای
یادداشت آنها ،جهت فهم و درک عملی و دقیقتر موضوعاتِ از پیش مطالعه شده در کارگاهها
حاضر شوند؛ الزمه تحقق این هدف تولید محتوا بود که به لطف خدا این امر میسر شده و در قالب
کتاب پیش رو به تمام عالقهمندان حوزه حقوق کسب و کار تقدیم میگردد.
در پایان ضمن تشکر از مخاطبان ،استدعا دارد در صورت داشتن هرگونه نظر ،پیشنهاد یا پرسش از
طریق سایت  www.dadbanan.irمکاتبه نمایید.

با احترام
مدیر انتشارات
دکتر فرهاد بیات

پیشگفتار مولف
از سال  9831که به تدریس دروس مرتبط با حقوق کسب و کار در دانشکده کارافرینی دانشگاه
تهران پرداختم همواره خالء یك کتاب کاربردی و ساده را در حوزه حقوق کسب و کار احساس
می کردم؛ کتابی که در عین سادگی متضمن یك سری مطالب مبتالبه و مبتنی بر تجربههای عملی
باشد که کمتر آنها را میتوان در کتب و مقاالت یافت؛ جالب است که بیشترین کاربرد حقوق در
حوزه کسب و کار است ولی هنوز هیچ گرایشی تحت عنوان "حقوق کسب و کار" در دانشگاههای
ایران راهاندازی نشده است8؛ در راستای تحقق عملی اهداف باال ،کتاب حاضر بر اساس اصول زیر
تالیف گردیده و بر آن استوار است:
 -1سادگی متن
تالش شده است که متن به نحوی نگارش شود که برای مخاطبی که هیچ آشنایی قبلی با دانش
حقوق هم ندارد ساده و قابل فهم باشد.
 -2انتخاب موضوعات مبتالبه و مورد نیاز بازار
حجم مطالب حقوقی بسیار گسترده است که هر یك از فصول کتاب حاضر خود میتواند موضوع
یك یا چند کتاب مستقل باشد؛ با وجود این سعی شده است که به موضوعاتی پرداخته شود که تمام
کسب و کارها در فعالیت خود با آنها سر و کار داشته و باید بر مسائل حقوقی پیرامون آن اشراف
داشته باشند.
 -3ارائه راهحلهای کاربردی
در کتاب حاضر به بیان چالشهای رایجی که کسب و کارها با آنها مواجه هستند اکتفا نشده و
راهحلهای موجود در بازار هم بیان شده است.

 .3از ابتدای ساا  1331دوره آموزشی تحت عنوان "دوره جامع حقوق کسب و کار" به تصویب دانشگاه تهران
رسایده و در دانشدده کاراررینی دانشگاه تهران برگاار میشود و یک دوره عملی جهت ارتقای مهارت مدیران،
مشاوران و کارررمایان است.

 -4ارائه نمونه فرمها ،قراردادها و قوانین کاربردی
در پایان هر فصل ،پیوستی تحت عنوان نمونه فرمها ،قراردادها و قوانین کاربردیِ مرتبط با آن مبحث
قرارداده شده است تا مطالب بیان شده در شرح درس برای مخاطب ملموستر گردد؛ منتها از
آن جایی که قراردادن نسخه کاغذی موجب حجیم شدن کتاب ،اسراف کاغذ و باال رفتن هزینه
کتاب برای مخاطب میگشت ،صرفاً برخی از نمونه فرم ،قرارداد و قوانین مربوطه در کتاب ذکر
شده است و مخاطب میتواند با مراجعه به سایت  www.dadbanan.comیا
 www.farhadbayat.comفایلهای بیشتری را دانلود کند؛ به ویژه اینکه نمونه قراردادها به
صورت فایل  wordدر سایت قرار گرفته که به مخاطب امکان ویرایش نیز میدهد و بر نسخه چاپی
نیز از این جهت برتری دارد.
 -5توجه به ابعاد مالی و حقوقی موضوعات به صورت توامان
متاسفانه در حوزه علم حقوق کمتر میتوان کتابی را یافت که دو یا چند استاد حقوق به صورت
مشترک تالیف کرده باشند و این امر در موضوعات میان رشتهای بین حقوق و اقتصاد و بازرگانی و
مالی بیشتر به چشم میخورد؛ با توجه به تدریس دورههای حقوقی و مالی (نظیر مالیات ،تامین
اجتماعی ،حقوق کار ،مالی و حسابداری) توسط استاد برجسته جناب آقای علی اکبر جعفری و
دوستی و همکاری طوالنی میان دو مولف ،این فرصت دست داد تا کتابی تالیف شود که در نگارش
آن به هر دو جنبه حقوقی و مالی توجه شود.
در پایان ضمن تشکر از مخاطبان و اذعان به نواقص و کاستیهای احتمالی ،استدعا دارد در صورت
داشتن هرگونه نظر ،پیشنهاد یا پرسش از طریق سایت  www.farhadbayat.irمکاتبه نمایید.
دکتر فرهاد بیات
علی اکبر جعفری
بهمن ماه 1331

مقدمه
کتاب حاضر در  3فصل تدوین شده است که  6فصل اول آن (حقوق قراردادها ،شرکتها ،اسناد
تجاری ،کار ،تامین اجتماعی و مالیات) عمالً در هر کسب و کاری خواه سنتی یا جدید خواه بزرگ
یا کوچك نقش آفرینی میکند و اشراف بر آنها میتواند از بروز بسیاری از چالشها و زیانهای
ناشی از آن جلوگیری نماید؛ ورود به بازار مستلزم اشراف بر قواعد حاکم بر آن است و مباحث
مطروحه در کتاب حاضر ،متضمن بسیاری از همین قواعد است؛  2فصل انتهایی کتاب (حقوق
مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی) از این رو به کتاب حاضر افزوده شده است که مسیر کسب
و کارهای جدید به سمت فضای مجازی و اموال فکری (غیرمادی) حرکت میکند و اقتضا دارد که
حقوق هم نسبت به این تحول واکنش مناسب نشان دهد؛ بنابراین کتاب حاضر در  3فصل تدوین و
هر فصل نیز به دو مبحث تقسیم شده است که مبحث اول ،شرح و توضیحاتی کاربردی و ساده
پیرامون همان فصل است و در مبحث دوم نیز ،نمونه فرم ،قرارداد و یا قوانین کاربردی مرتبط با همان
فصل آمده است.

فصل اول
حقوق قراردادها

مبحث اول -شرح حقوق قراردادها
 -9قرارداد جنبههای مختلفی دارد و برای تنظیم یك قرارداد خوب و حرفهای ،باید به تمام ابعاد
آن توجه نمود؛ از قبیل جنبههای حقوقی ،مالی ،بازرگانی و فنی؛ به عنوان مثال اگر شرکتی قصد
خرید و واردات یك دستگاه برای خط تولید خود را داشته باشد ،باید ابتدا بر اساس نیاز خود
ویژگی های فنی الزم دستگاه را مشخص و تمهیداتی برای آزمایش دستگاه در مبداء یا مقصد
پیشبینی نماید که امری فنی است؛ سپس مراحل خرید کاال (نظیر مذاکره ،مکاتبه ،نحوه ثبت

ضرورت توجه

سفارش ،تخصیص ارز ،ترخیص کاال و )...بررسی شود که جنبه بازرگانی دارد؛ همچنین باید نحوه

ختلف قرارداد

تامین مالی ،کسور قانونی احتمالی نظیر بیمه قرارداد یا مالیات ارزش افزوده بررسی گردد که جنبه

به ابعاد

مالی دارد؛ عالوه بر آن ،باید مسایلی چون ضمانت اجرای تعهدات ،اثر فورس ماژور بر قرارداد،
قانون حاکم یا مرجع حل و فصل اختالفاتِ احتمالی تعیین شود که جنبه حقوقی دارد؛ البته واقعیت
این است که این چهار جنبه علیرغم تفاوت ،با هم مرتبط بوده و مستقل از هم قابل بررسی نیستند
و تمام بندهای قرارداد ،اصوالً بار حقوقی دارند؛ بنابراین نیاز است که هر یك از متخصصین
حوزههای یاد شده ،حداقل اطالعات ضروری از حوزههای مرتبط هم داشته باشند.
 -2پیش از تنظیم قرارداد باید چالشهای احتمالی که ممکن است در آینده ایجاد شود شناسایی شده
و سپس برای چالشهای اخیر ،راهکارهای مناسبی در قرارداد پیشبینی گردد؛ به عبارت موجزتر ،اولین
شناسايی
چالشها و

رائه راهکارها

قدم در تنظیم قرارداد" :شناسایی چالشها و ارائه راهکارها" است؛ برخی از این چالشها خاص و برخی
دیگر از عمومیت بیشتری برخوردار هستند؛ به عنوان مثال ،رایج است که گاه پس از تحویل کاال،
خریدار ادعا میکند که کاال به لحاظ کمی یا کیفی با قرارداد انطباق نداشته و علیه فروشنده طرح دعوی
میکند؛ فروشنده برای اینکه بتواند در صورت بروز چنین چالشی به راحتی از خودش دفاع کند میتواند
در صورتجلسه تحویل که به امضای خریدار میرساند ذکر کند که "خریدار با امضای این
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صورتجلسه اقرار میکند که کاال به لحاظ کمی و کیفی مطابق با شرایط قراردادی است و یا در
صورت وجود تفاوت نیز ،آن را پذیرفته و ادعایی علیه فروشنده ندارد"؛ اما گاه چالشهای یك قرارداد
ارتباط خاصی با کاالی موضوع قرارداد یا طرف قرارداد یا اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد داشته و
لزوماً در سایر قراردادها مصداقی ندارد؛ به عنوان مثال چالشهای احتمالی خرید ساختمان با جواهرات
یا واردات دام زنده یا مواد غذایی با هم متفاوت هستند؛ بنابراین اگرچه استفاده از نمونه فرمهای
قراردادی برای الهام گرفتن در تنظیم قرارداد مفید است ولی اکتفا به قالبهای از پیش تنظیم شده
کارایی چندانی ندارد زیرا هر قرارداد شرایط خاص خود را دارد که باید با توجه به چالشهای احتمالی
پیش روی آن ،ویرایش و شخصی سازی ( )customizeشود؛ به عنوان مثال یك شرکت بزرگ،
جهت تامین نیاز خویش به تخم مرغ برای مدت سه سال ،چند تن تخم مرغ را به ارزش ده میلیارد تومان
خریداری میکند که در طول قرارداد به صورت روزانه باید تحویل خریدار گردد لیکن در حین تحویل
متوجه میگردد که  22درصد وزن کاالی تحویلی ناشی از کارتن تخم مرغ است (که دو میلیارد
تفاوت قیمت ایجاد میکند) و به این امر اعتراض میکند و در مقابل خریدار ادعا دارد که مطابق عرف
معامالتی وزن کارتن هم داخل در وزن تخم مرغ بوده و نهایتاً به واسطه سکوت و عدم صراحت قرارداد
در این خصوص ،اجرای قرارداد دچار مشکل شده و کار به اختالف و دعوی منتج میشود؛ مثال اخیر
به خوبی نشان میدهد که درج یك عبارت ساده که آیا وزن خالص و بدون کارتن مالک است یا
خیر ،میتوانست از این چالش پیشگیری کند؛ منتها چالش اخیر ظاهراً پیش از انعقاد قرارداد مدنظر
شرکت خریدار نبوده است.
 -8پیش از تنظیم قرارداد باید طرف قرارداد «اعتبارسنجی» شود که چقدر «میخواهد» و «میتواند»
تعهدات قراردادی را اجرا کند؛ برای سنجش این موضوع ،میتوانید عملکرد او درگذشته را
بررسی کرده یا در مقیاس کوچکتری از قرارداد اصلی با او همکاری کنید؛ اعتبارسنجی مقدم بر
تعیین محتوای قرارداد بوده و گرفتن وثایق و تضامین اصوالً جای اعتبارسنجی را نمیگیرد؛ به

تقدم
اعتبارسنجی
بر گرفتن
تضامین
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عنوان مثال ،در استخدام کارمند ،گرفتن چك یا سفته از وی ،به تنهایی مشکل کارفرما را حل
نمیکند بلکه اولویت اول ،یافتن یك کارمند با ویژگیهای شخصیتی و مهارتی مناسب با عنوان
شغلی است.
 -4بهتر است طرفین قرارداد ،توافقات خویش را «مکتوب» کنند؛ کتابت فواید متعددی دارد از
جمله اینکه بیانگر میزان جدیت اشخاص در اجرای تعهدات است ،گاه از سوء تفاهمها جلوگیری
میکند ،گاه مانع فراموشی توافق است و همچنین بهترین دلیل برای اثبات واقعیت است؛ به همین
دلیل گفته میشود« :نوشته بهترین شاهد است»؛ به عنوان مثال در قراردادهای فروش ملك با سند
عادی رایج است که بندی در خصوص زمان و مکان تنظیم سند رسمی ذکر میشود و گاه فروشنده
با خریدار تماس گرفته و تقاضا دارد که به علت آماده نشدن اسناد الزم جهت تنظیم سند رسمی،

همیت نوشتن
توافقات

یك روز دیرتر در دفترخانه حاضر شود و خریدار نیز این تقاضای شفاهی و تلفنی را میپذیرد اما
فروشنده برخالف توافق جدید ،در همان تاریخ مندرج در مبایعهنامه در دفترخانه حاضر شده و به
علت عدم حضور خریدار ،از دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت کرده و به استناد ضمانت
اجرای پیشبینی شده در قرارداد ،اظهارنامه فسخ برای خریدار ارسال میکند؛ موضوع اخیر در
جایی که ملك افزایش قیمت ناگهانی داشته و فروشنده خود را زیاندیده میبیند بیشتر اتفاق
میافتد؛ بنابراین بهتر است که هرگونه تغییر در زمان یا مکان دفترخانه در پشت مبایعهنامه کتباً درج
شده و به امضای طرفین برسد؛ حتی اگر فروشنده قصد فریب هم نداشته باشد نوشتن این تغییر
ضروری است زیرا اگر فروشنده در تاریخ جدیدی که شفاهاً توافق شده حاضر نشود ،حضور
خریدار هم فایدهای ندارد و وی نمیتواند گواهی عدم حضور دریافت کند چراکه در تاریخ
مندرج در مبایعهنامه عادی در دفترخانه حاضر نشده است و ادعای خریدار مبنی بر توافق شفاهی
و تغییر تاریخ نزد سردفتر مالک عمل نخواهد بود.

حقوق قراردادها

92

 -5نوشته اصوالً لزومی ندارد که رسمی باشد بلکه نوشته عادی هم معتبراست (مفهوم مخالف مواد
 44و  43قانون ثبت)؛ 9البته سند رسمی امتیازاتی دارد که سند عادی فاقد آن است؛ همچنین اصوالً
لزومی ندارد که سند کاغذی باشد بلکه سند الکترونیکی هم معتبر است مانند پیامك (در خصوص

نوشته عادی و

الکترونیکی هم
معتبر است

اعتبار پیامك و ایمیل رجوع کنید به فصل هشتم :حقوق تجارت الکترونیکی).
 -6گاه گرفتن نوشته با توجه به مالحظات عملی دشوار است؛ مانند اینکه مدیرعاملی به کارمند
خویش دستور شفاهی دهد که به جای وی سندی را امضاء کند؛ در این موارد بهتر است کارمند
برای ایجاد دلیل ،موضوع را کتباً از وی استعالم کند مانند اینکه در قالب نامه یا پیامکی از وی
سوال کند که منظور از امضای سند ،فالن سند خاص است؟ یا پس از انجام کار ،طی نامهای خطاب

موانع گرفتن
نوشته از
مخاطب

به رئیس خویش چنین بنویسد؛ مدیر عامل محترم (جناب آقای  ).......عطف به دستور شفاهی
حضرتعالی مبنی بر امضای قرارداد  .......و تحویل آن به شرکت  .....دستور اخیر در تاریخ .......
انجام شد و سپس نامه اخیر را تحویل دبیرخانه داده و ثبت کند تا در صورتی که بعداً دستوردهنده
منکر چنین دستوری شد ،کارمند بتواند از خویش دفاع کند.
 -4اگرچه نوشتن قرارداد موجب کاهش اختالفات و دعاوی میشود و در کتاب حاضر بر اهمیت
آن تأکید شده است 2ولی قراردادهای شفاهی هم اصوالً معتبر بوده و در صورت اثبات ،منشأ اثر
هستند اگرچه اثبات آنها گاه دشوار است؛ از مهمترین متون قانونی که صراحتاً بر اعتبار قرارداد
شفاهی تأکید نموده است ،ماده  4قانون کار است ،مطابق ماده اخیر« :یك قرارداد کار ممکن است
کتبی یا شفاهی باشد»؛ بنابراین اگر کارفرمایی با کارگر خویش قرارداد کتبی منعقد نکند ولی
 .1ساند رسمی سندی است که ناد مامور رسمی نظیر سران دراتر اسناد رسمی در حدود صالحیت آنها و بر
طبق قانون تنطیم شاده باشاد

 1221ق ) .و ساایر اسناد ،عادی محسو

میشوند

 1223ق ) .خواه در

بنگاه مشاور امالک منعقد شوند یا خارج آن؛ خواه کد رهگیری داشته باشند یا نداشته باشند.
 .2در اهمیت کتابت همین بس که بلندترین آیه قران بر نوشتن توارقات تاکید و توصیه نموده است آیه 222
سوره بقره)؛ از منظر حرره وکالت هم اعتقاد دار  :یک خط در قرارداد برای احقاق حق ،گاه بهتر است از 111
صفحه الیحهای که بهترین وکیل شهر بنویسد.

معتبر بودن

قرارداد شفاهی
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کارمند بتواند به استناد سایر ادله (نظیر رد شدن بیمه یا واریز حقوق از حساب کارفرما به حساب
کارگر یا گزارش بازرسی 9اداره کار یا شهادتنامه) رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات کند از
تمام مزایای قانونی بهرهمند خواهد شد؛ بنابراین فقدان قراردادِ کتبی به منزله فقدان قرارداد نیست.
 -3با توجه به هدف از انعقاد عقد و صالحیت و ویژگیهای طرف قرارداد و همچنین آثار قانونی
هر یك از عقود معین ،باید قالب قانونی مناسبی برای توافقات انتخاب شود؛ اگرچه طرفین در
انتخاب قالب و نوع قرارداد اصوالً آزاد هستند ولی پس از انتخاب قالب قانونی ،احکام خاصی بر
اهمیت قالب
و عنوان
قرارداد

رابطه آنها بار میشود که ممکن است یکی از طرفین یا هر دو از آن ناآگاه باشند؛ به عنوان مثال
شخصی صاحب یك مغازه میوه فروشی است ،حال چنانچه مالك اخیر بخواهد با شخص دیگری
به نام الف در خصوص این ملك قراردادی منعقد کند ممکن است الف را استخدام کند یا با وی
شریك شود و یا ملك را به او اجاره داده و از وی مالاالجاره دریافت کند؛ هر یك از عقود سه
گانه اخیر دارای احکام خاص خویش هستند که میتواند حقوق و تکالیف متفاوتی را برای طرفین
ایجاد کند؛ به عنوان مثال در قرارداد کار ،الف مستحق سنوات و عیدی است و کارفرما باید او را
بیمه کند در حالیکه در قرارداد شراکت یا اجاره چنین تعهداتی وجود ندارد؛ مثال رایج دیگر در
خصوص نوع و قالب قرارداد ،انتخاب قالب مبایعهنامه یا قولنامه در معامالت امالک است که آثار
متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند.

2

 .1کارگری که راقد قرارداد کتبی کار و یا بیمه است ،بهتر است پیش از خروج از کارگاه و قطع ارتباط کاری از
اداره کار مربوطه ،تقاضااای بازرساای نماید تا بتواند رابطه کاری خویش با کارررما را بعداً اثبات نماید؛ گفتنی
اسات از آنجا که اعال به بازرسای ممدن اسات امنیت شیلی کارگر برای ادامه کار را با خطر مواجه کند در
ماده  113قانون کار ،بازرس مدلف است از ارشای نا اشخاصی که تخلف را به آنها اطالع دادهاند خودداری
نمایند.
" .2مبایعه نیم " داللت بر بیع و رروش دارد و در نتیجه به محض امضاااا و انعفاد قرارداد ،مالدیت ملک از
رروشانده به خریدار منتقل میشاود ولو هی مبلیی به عنوان ثمن به رروشنده پرداخت نشده باشد ماده 341
قانون مدنی) و پس از انعقاد بیع ،دیگر رروشنده یا خریدار حق رسخ مبایعهنامه را اصوالً ندارند؛ به ویژه اینده
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قالب قرارداد

ارکان قرارداد
عوضیین قرارداد

طرفین قرارداد

 -1تعیین محتوای قرارداد اصوالً در اختیار طرفین است مانند اینکه مالك ،خانه خویش را به چه
قیمتی بفروشد ،نقد بفروشد یا اقساطی ،برای تأخیر در پرداخت ،خسارت تأخیر یا حق فسخ بگذارد
یا خیر ،تماماً تابع اراده طرفین قرارداد است و تنظیم کننده سند (نظیر سردفتر اسناد رسمی یا مشاور
بنگاه امالک) باید اراده طرفین را در سند بنویسد ولو اینکه در سند چاپی ،پیش فرض دیگری ذکر
شده باشد؛ به عنوان مثال ممکن است در مبایعهنامه چاپی ذکر شده باشد که برگشت خوردن
معموالً در مبایعهنامههای چاپی عبارت "اساقاط کاره خیارات" نیا ذکر میشاود که منظور از آن ،این است که
طررین اختیار منحل کردن معامله را از خود سلب و ساقط میکنند و از این مهمتر اگر رروشنده پس از امضای
مبایعهنامه ،ملک را مجدداً به شاخ

دیگری بفروشد عمل وی مصداق رروش ما ییر بوده و جر محسو

میشاود؛ در مقابل "قولنیم " در معامالتِ امالک ،به معنای تعهد به رروش اسات؛ بنابراین به صار

امضااای

قولنامه ،مالدیت به خریدار منتقل نمیشود زیرا هنوز رروشی صورت نگررته است؛ با وجود این ،قولنامه هم به
مانند مبایعهنامه الاا آور اساات و هی یک از طررین حق رسااخ آن را ندارند و در صااورتی که مالک به تعهد
خویش عمل ندند یا نسابت به تنطیم ساند رسامی اقدا ندند ،خریدار میتواند مالک را به تنظیم سند رسمی
محدو نموده و در صورت امتناع مالک ،نماینده دادگاه در درترخانه حاضر شده و سند را به جای مالک امضا
خواهد نمود؛ در مجموع برای خریدار مبایعهنامه بهتر از قولنامه اساات؛ مالک تشااخی
صار

مبایعهنامه از قولنامه،

تیتر قرارداد نیسات بلده اگر در موضاوع قرارداد ذکر شاده باشاد که موضوع قرارداد عبارت است از

رروش و انتقا ملک ،قرارداد مبایعهنامه است و اگر ذکر شده باشد که موضوع قرارداد عبارت است از تعهد به
رروش و انتقا ملک ،قرارداد قولنامه است ماده  463قانون مدنی).

اصل حاکمیت

اراده در تعیین

محتوای قرارداد
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چكهای خریدار تأثیری در معامله ندارد؛ در مورد اخیر ،فروشنده و خریدار میتوانند توافق کنند
که بند اخیر حذف شده و به جای آن نوشته شود که در صورت برگشت خوردن چك خریدار،
فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد؛ هم چنین ممکن است به قرارداد چاپی شرطی را اضافه نمود
مانند اینکه فروشنده بر خریدار شرط کند که تا تمام بهای معامله را نپرداخته است حق فروش و
انتقال ملك را نداشته باشد.

9

 -92قوانین حاکم بر قراردادها بر دو قسم هستند :قوانین امری و تکمیلی؛ قوانین امری ،قوانینی
هستند که چهارچوب و قلمرو آزادی اراده طرفین عقد را تعیین میکنند و به نوعی خطوط قرمز
حاکمیت هستند و به همین دلیل ،طرفین عقد نمیتوانند خالف آن توافق کنند؛ به عنوان مثال،
قانون کار در جهت حمایت از کارگر ،حداقل حقوق و مزایایی را برای وی در نظر گرفته و هر
گونه توافق کمتر از حقوق اخیر را باطل میداند (ماده  3قانون کار)؛ بنابراین اگر در قرارداد کار
قوانین امری
و تکمیلی

ذکر شود که کارفرما تعهدی به بیمه کردن کارگر ندارد و کارگر هم آن را پذیرفته و امضاء کند
چنین شرطی فاقد اعتبار است حتی اگر سند اخیر در دفترخانه تنظیم شده و رسمی باشد؛ از این رو
اگر کارگر به مراجع حل اختالف کار مراجعه کند ،کارفرما به پرداخت حق بیمه محکوم خواهد
شد و شرط مندرج در قرارداد کمکی به کارفرما نخواهد کرد؛ در مقابل ،قانون تکمیلی ،قانونی
است که طرفین قرارداد میتوانند آن را تغییر داده و خالف آن توافق کنند ،البته در صورت سکوت
طرفین و عدم ذکر مطلبی در قرارداد ،قانون اخیر خالء قرارداد را تکمیل خواهد کرد؛ به عنوان
مثال اگر در قرارداد ذکر نشود که برگشت خوردن چكِ خریدار ،به فروشنده حق فسخ میدهد یا
نمیدهد ،اصل بر این است که فروشنده حق فسخ ندارد (ماده  454قانون مدنی)؛ یا در صورتی که
در خصوص محل تحویل کاال در قرارداد سکوت شود و بین طرفین اختالف شود که محل تحویل

 .1گفتنی اسات که در صورت تعار

عبارت دستنویس با عبارت چاپی ،عبارت دستنویس معموالً تقد دارد

زیرا به قصد واقعی طررین نادیکتر است.
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کاال ،در انبار فروشنده است یا خریدار ،طبق ماده  845قانون مدنی ،محل تحویل کاال ،محل انعقاد
عقد است مگر اینکه عرف یا توافق خالفی وجود داشته باشد.
 -99سلسله مراتب قواعد حقوقی در رابطه با قراردادها به این نحو است که در صورت وجود قانون
آمره ،همان مالک است (ماده  145قانون مدنی) و در صورت فقدان آن ،توافق طرفین مالک است
(ماده  92قانون مدنی) و در صورت سکوتِ قرارداد ،عرف حاکم است (مواد  222و  225قانون

سلسله
مراتب قواعد
حقوقی

مدنی) و در صورت نبود عرف خاصی ،قانون تکمیلی اعمال خواهد شد (ماده  222قانون مدنی) و
در صورت نبود هیچ یك از منابع اخیر ،قاضی باید بر اساس اصول کلی حقوقی و نظریات علمای
برجسته حقوق ،حکم قضیه را استنباط نموده و دعوی را فیصله دهد (اصل  964قانون اساسی).
هرم سلسله مراتب منابع حقوقی
قانون آمره

قرارداد
عرف و عادت
قانون تکمیلی
اصول کلی حقوقی و نظریات علمای برجسته
حقوق
 -92در تعارض عنوان قرارداد با محتوای قرارداد ،اصوالً محتوا مقدم است زیرا بیانگر قصد
مشترک و واقعی طرفین است (ماده  468قانون مدنی)؛ به عنوان مثال اگر کارفرمایی ،شخصی را
استخدام کند ولی برای خروج از مقررات قانون کار ،عنوان قرارداد را شراکت ذکر نماید ولی
محتوای قرارداد یا سایر قراین و شواهد حاکی از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد ،قرارداد اخیر،

تقدم محتوای
قرارداد بر
عنوان آن
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قرارداد کار محسوب شده و تابع قانون کار است ولو عنوان آن شراکت باشد؛ البته ممکن است بار
اثباتِ 9موضوع اخیر به عهده کارگر قرار گیرد؛ به عبارت دیگر چون عنوان قرارداد شراکت است
بر عهده کارگر است که با ارائه دالیل و مدارک ،خالف ظاهر قرارداد را اثبات کند.
 -98نحوه نگارش قرارداد ،معموالً تابع هدف ما از انعقاد عقد است؛ اگرچه معموالً در یك قرارداد
لزوم توجه به
هدف از انعقاد
قرارداد

تمایل طبیعی خریدار بر این است که در کوتاهترین زمان و کمترین قیمت با کیفیتترین کاالی
ممکن را خریداری کند ولی جمع هر سه مطلوب اخیر دشوار بوده و باید بر اساس اولویت بندی
عمل کرد ،زیرا هر سه عامل اخیر بر روی هم موثر هستند؛ به عنوان مثال ،با کاهش قیمت ،معموال
کیفیت کم میشود و زمان تحویل کاال طوالنیتر.

محصول

قرارداد
زمان

قیمت

 -94در صورت امکان ،بهتر است پیش از مذاکره ،اطالعات الزم جمع آوری شود تا در جلسه مذاکره
جمعآوری
اطالعات الزم
جهت تهیه
پیشنويس
قرارداد

نسبت به پیشنهادهای احتمالی طرف مقابل ،واکنش مناسبی داشته باشیم؛ عالوه بر این ،الزم است در
مذاکرات ،گزینهها و جایگزینهای ( )alternativeمتعدد داشته باشیم؛ همچنین پس از جمع آوری
اطالعات الزم جهت تنظیم قرارداد ،بهتر است پیش نویسی از قرارداد تهیه کرده و در جلسه حضوری

 .1بار اثبات دعوی آوردن دلیل) با مدعی است و مدعی شخصی است که اظهار او خال اصل یا ظاهر است.
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جهت انعقاد عقد با پیش نویس حاضر شویم9؛ الزمه تنظیم پیشنویس این است که اوالً از اهداف
اصلی طرفین از انعقاد قرارداد ،قدرت اقتصادی و چانهزنی هر یك از طرفین و انتظارات متقابل ،به ویژه
خطوط قرمز آنها تا حدودی اطالع داشته باشیم ثانیاً بدانیم برای تنظیم هر ماده از قرارداد به چه
اطالعاتی نیاز داریم و آنها را جمع آوری نماییم.
شکل ظاهری پیشنویس قرارداد و عناوین مواد آن
عنوان قرارداد
ماده  :9طرفین قرارداد
ماده  :2موضوع قرارداد
ماده  :8مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن
ماده  :4مشخصات کاال و نحوه تسلیم آن
ماده  :5تعهدات طرف اول
ماده  :6تعهدات طرف دوم
ماده  :4فورس ماژور (قوه قاهره)
ماده  :3شرایط متفرقه
ماده  :1ضمانتاجراها
ماده  :92آثار پس از انحالل قرارداد
ماده  :99اقامتگاه و شیوه ابالغ
ماده :92حل و فصل اختالفات
ماده  :98ضمایم و پیوستها
ماده  :94تعداد نسخهها و امضای قرارداد

 .1اصارار بر این امر نداشاته باشاید که پیشنویس قرارداد از سوی شما تنظیم شود؛ میتوانید از طر

مقابل

بخواهید تا پیشنویس پیشانهادی را پیش از جلسه مااکره برای شما ارسا نماید تا شما ضمن داشتن ررصت
کاری جهت ویرایش قرارداد ،با آمادگی کامل از انتظارات طر
بساایاری از موارد ممدن اساات طر

در جلسااه حاضاار شااوید؛ به ویژه اینده در

مقابل به دلیل محدودیتهای زمانی یا ییره ،توان تنظیم پیش نویس را

نداشاته باشاد و بدون اینده احسااس تحمیل یدجانبه پیشنویس را کند از شما درخواست تهیه پیشنویس را
نماید که در این صورت بهتر است پیشنویس را تهیه و در جلسه مااکره آن را ارائه کنید.
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صاحبان امضای مجاز

 -95برای تنظیم یکك قرارداد ،تعهکدنکامه یا صکککورتجلسکککه خوب ،حداقل باید پنج مطلب زیر
پنج ويژگی
مهم در تنظیم
تعهدنامه

مشخص شود:
اول -متعهد کیست؟
دوم -ذینفع تعهد کیست؟
سوم -موضوع تعهد چیست و با چه کیفیتی باید اجرا شود؟
چهارم -مدت تعهد چقدر است؟
پنجم -ضمانت اجرای نقض تعهد چیست؟
نمونهای از یک تعهدنامه:
پیرو مبایعه نامه شماره  24843مورخ  9816/6/5در جلسهای به تاریخ  9816/92/92در بنگاه
مشاور امالک آریا ،فروشنده و خریدار به نحو زیر توافق نمودند:
فروشنده آقای مجتبی اشراقی به شماره ملی  2241858622متعهد گردید در روز شنبه مورخ
 1331/2/22حداکثر تا ساعت  92در دفترخانه اسناد رسمی  383تهران حاضر شده و
با در دست داشتن کلیه اسناد و مدارک الزم نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
شش دانگ پالک ثبتی  9324فرعی از  43اصلی واقع در بخش  99ثبتی تهران به مساحت 252
متر مربع همراه با کلیه توابع و ملحقات قانونی و عرفی آن ،واقع در تهران ،خیابان شریعتی ،رو
به روی حسینیه ارشاد ،کوچه هدیه ،پالک  219به کد پستی  9466652434به نام خریدار آقای
علی همتیپور به شماره ملی  2236882322اقدام نماید؛ متقابالً خریدار نیز متعهد گردید که
با در دست داشتن کلیه مدارک الزم (از جمله الباقی ثمن معامله در قالب چك بانکی در وجه
فروشنده) در زمان و مکان فوق جهت تنظیم سند رسمی و تحویل چك بانکی حاضر شود؛ در
صورتی که به هر دلیلی ،یکی از طرفین به تعهد خویش عمل ننماید ،مکلف است عالوه بر
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اجرای اصل تعهد ،روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت تأخیر به طرف
مقابل پرداخت نماید؛ در صورتی که ذینفع تعهد نخواهد که طرف متخلف را به اجرای اصل
تعهد ملزم کند ،میتواند قرارداد را فسخ نموده و  33درصد مبلغ قرارداد را به عنوان
خسارت عدم انجام تعهد از طرف مقابل مطالبه نماید؛
تبصره -در صورتی که روز اجرای تعهد با تعطیلی مواجه شود اولین روز پس از تعطیالت زمان
اجرای تعهد محسوب شده و سایر شرایط مبایعهنامه و توافق حاضر به قوت خویش باقی است.

 -96گاه بر اساس اعتبارِ شخصی (نظیر مذاکره کننده یا نماینده) وارد قرارداد با شخص دیگری
میشویم به تصور اینکه آن شخص مذاکره کننده طرف حساب ماست ،درحالیکه به لحاظ
حقوقی ،وی تعهدی ندارد؛ به عنوان مثال ،اگر شرکتی از شما کاالیی میخرد اصوالً شرکت
مسئول است و سهامداران (ولو سهامدار عمده) و یا مدیران مسئولیتی ندارند و فروشنده تنها
میتواند علیه شرکت طرح دعوی کرده و صرفاً اموال متعلق به شرکت را توقیف کند 9،بنابراین
اگر ساختمان شرکت متعلق به سهامداران است و شرکت صرفاً مستاجر محسوب میشود ملك
اخیر بابت بدهی شرکت قابل توقیف نیست؛ راه حل چالش اخیر ،درج شرط تضامنی در قرارداد
است؛ به این معنا که مدیر یا سهامدار عمده با امضای قرارداد ،کلیه تعهدات و مسئولیتهای خریدار

 . 1البته اصل عد مسئولیت مدیران مصون از استثنا نمانده است؛ به عنوان مثا مدیر امضاکننده چک مسئو
پرداخت وجه آن است اگرچه چک از حسا

شرکت صادر شده است و اموا خریداری شده در رابطه با آن

چک ،به مالدیت شارکت درآمده اسات ،نه مدیر رجوع کنید به رصال ساو  :حقوق اسناد تجاری)؛ همچنین
اسات در خصو

مالیات که مدیران تحت شرایطی با شرکت در قبا سازمان امور مالیاتی مسئولیت تضامنی

دارند رجوع کنید به رصل ششم :حقوق مالیات)؛ لیدن مثا های اخیر جنبه استثنایی دارند.

طرف قرارداد
را گم نکنید
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(شرکت) را به نحو تضامنی ضمانت کند؛ در این صورت فروشنده میتواند بابت کلیه مطالبات
خود به هر یك از خریدار یا ضامنها مراجعه کند.

9

 -94به تعدد اطراف قرارداد توجه کنید ،زیرا تعدد اطراف قرارداد مساوی است با سرشکن شدن
حقوق و تعهدات؛ به عنوان مثال اگر خریداران دو نفر باشند ،فروشنده نمیتواند کل بهای معامله

م توجه به

دد اطراف

قرارداد

را از یکی از آن ها مطالبه کند زیرا تعهد خریداران مشترک است مگر اینکه فروشنده در قرارداد
علیه خریداران شرط مسئولیت تضامنی کند؛ همچنین اگر فروشنده فوت کرده و ورثه متعدد داشته
باشد ،خریدار نباید بهایِ باقی مانده معامله را به یکی از ورثه (نظیر پسر بزرگتر یا مادر یا همسر
وی) بدهد بلکه باید مطابق گواهی حصر وراثت ،2به نسبت سهماالرث به همه ورثه پرداخت نماید؛
در غیراینصورت در برابر سایر ورثه مسئول است و ممکن است ناچار شود مجدداً قدرالسهم سایر
ورثه را پرداخت کند.
 -93گاهی طرف قرارداد از عناوین ثبت شده یا نشدهای استفاده میکند که موجب گمراهی طرف

استفاده از

ام يا عالمت
تجاری به
جای نام
خانوادگی

مقابل به ماهیت وی می شود؛ به عنوان مثال مشخص نیست که آژانس مسافرتی آسمان شخص
حقوقی است یا حقیقی؟ بنابراین الزم است به نحو شفاف در این خصوص تعیین و تکلیف شود؛
توضیح آنکه طرف قرارداد یا شخص حقیقی است یا حقوقی؛ اگر شخص حقوقی است باید شناسه
ملی داشته و در قرارداد درج شود (برای بررسی امر اخیر میتوانید از سایت www.ilenc.ir

 .1مسائولیت تضاامنی به این معنا نیسات که طلبدار میتواند مازاد بر طلب ،چند بار طلب خویش را وصو

ار حقوقی يا

قیقی بودن

رف قرارداد

نماید بلده به این معنا است که طلبدار چند حق مطالبه دارد و میتواند علیه همه متعهدین طرح دعوی کرده و
آنها را محدو کند و طلب خویش را از اموا هر یک از محدومین به دلخواه خویش وصااو نماید لیدن به
محض وصو کامل طلب خویش ،حق مراجعه به سایر متعهدین را ندارد.
2

 .بدهداری که بدهی خویش را براساااس گواهی حصاار وراثت پرداخت میکند در مقابل هر مدعی وراثتی

برئالامه محساو

میشود ماده  5قانون تصدیق انحصار وراثت)؛ بنابراین اگر شخصی جا ورثه باشد ولی

اسم او در گواهی حصر وراثت درج نشده باشد صرراً میتواند به اشخاصی مراجعه کند که مِن ییر حق وجوه
را از بدهدار دریارت کردهاند و بدهدار مسئولیتی ندارد.
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استعالم بگیرید) در غیراینصورت طرف قرارداد شخص حقیقی بوده و باید کد ملی وی در قرارداد
درج شود.
 -91حقیقی یا حقوقی بودن طرف قرارداد به لحاظ حقوقی و مالی منشاء اثر است؛ بنابراین باید به
ماهیت حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد توجه نمود؛ به عنوان مثال در صورت عدم پرداخت بدهی
از سوی شخص حقوقی ،امکان بازداشت و حبس موضوعاً منتفی است و مدیرعامل شرکت را نیز
نمیتوان اصوالً بابت بدهی شرکت حبس نمود؛ البته راهحل مشکل اخیر میتواند شرط مسئولیت
تضامنی مدیر امضاءکننده قرارداد با شرکت باشد تا بتوان به اموال شخصی مدیر هم مراجعه و در
صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار ،تقاضای حبس مدیر (محکومعلیه) را نمود؛ در فرضی که
امکان درج شرط مسئولیت تضامنی وجود ندارد و فقط میتوانیم انتخاب کنیم که با شرکت به
عنوان شخص حقوقی طرف شویم یا با شخص حقیقی ،به طور کلی میتوان گفت که شخص
حقوقی معتبر بهتر است از شخص حقیقی معتبر؛ زیرا شخص حقوقی از دوام بیشتری برخوردار
است و فوت یك سهامدار یا مدیر موجب زوال آن نمیگردد؛ همچنین جابهجایی وجه یا اموال
برای فرار از دین در یك شرکت معتبر کار سادهای نبوده و عمالً متصور نیست؛ در مقابل شخص
حقیقی بیاعتبار بهتر است از شخص حقوقی بیاعتبار؛ زیرا در صورت فقدان اموال جهت وصول
طلب میتوان تقاضای حبس محکومعلیه حقیقی را نمود در حالیکه در صورت بستن قرارداد با
شخص حقوقی امکان حبس شخص حقوقی منتفی بوده و ممکن است شخص حقیقی ذینفع پشت
این شخصیت حقوقی پنهان شود9؛ از منظر مالیاتی نیز ،گاه لزوم کسر مالیات در زمان پرداخت ،به
 .1یک تفاوت مهمِ حقوقیِ دیگر بین شاخ

حقیقی و حقوقی در خصاو

عد پایرش اعساار از شخ

حقوقی اسات؛ توضایا اینده ،اگر من یک میلیارد از دیگری طلب داشته باشم برای طرح دعوی علیه بدهدار
باید حدود  35میلیون تومان به عنوان هاینه دادرسای پرداخت کنم ساه و نیم درصاد خواسته) و در صورت
عد توانایی پرداخت چنین هاینهای  ،میتوانم تقاضااای اعسااار از هاینه دادرساای کنم یعنی موقتاً هاینه را
نپرداخته و پس از وصااو طلب این هاینه را پرداخت کنم؛ رر

اخیر در مطالبه مهریه رایا اساات که زوجه

طلب ساانگینی از زوج دارد ولی توانایی پرداخت هاینه دادرساای آن را معموالً ندارد؛ هم نین ممدن اساات
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انتشارات دادبانان دانا

حقیقی یا حقوقی بودن شخص وابسته است؛ به عنوان مثال ،اگر شرکتی به یك وکیل یا مشاور
حقوقی که کارمند وی نیست (یعنی رابطه طرفین مشمول قانون کار نیست) مبلغی به عنوان
حقالمشاوره پرداخت کند باید طبق تبصره  9ماده  36قانون مالیاتهای مستقیم ،9حتماً  92درصد
از آن را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند وگرنه پرداخت کننده ضامن مبلغ اخیر در برابر اداره
دارایی است؛ درحالیکه اگر در مثال اخیر شرکت به جای انعقاد قرارداد با شخص مشاور با موسسه
حقوقی که واجد شخصیت حقوقی است قرارداد منعقد کند از شمول تبصره  9ماده  36خارج بوده
و نیازی به کسر مالیات نیست زیرا ماده  36اختصاص به دریافتکنندگان "حقیقی" دارد صرفنظر
از اینکه پرداختکننده حقیقی است یا حقوقی (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فصل حقوق
مالیات)؛ در پایان الزم است که این مطلب ذکر شود که مزیت مالیاتی به تنهایی برای تصمیمگیری
شخصی من را به پرداخت وجهی محدو کند در این صورت من برای اعترا

به رای باید حدود چهار و نیم

درصااد خواسااته ،هاینه تجدیدنظرخواهی بپرداز که در صااورت عد توانایی میتوانم تقاضااای اعسااار کنم؛
هم نین پس از قطعیت رای ،بدهدار میتواند از پرداخت یدجای محدو به تقاضاااای اعساااار دهد تا بدهی
تقساایط گردد که نمونه بارز آن در خصااو

مهریه اساات اگرچه محدود به آن نبوده و در خصااو

سااایر

بدهیها هم میشود تقاضای تقسیط نمود اعسار از محدو به)؛ ولی امدان درخواست اعسار از سوی شخ
حقوقی وجود نادارد و در صاااورت عاد تواناایی پرداخات هایناه دادرسااای یاا محدو باه ،شااارکات یا
موساساهییرتجاری ناچار اسات تقاضاای ورشادساتگی نماید که مهمترین تفاوت آن با اعساار این است که
ورشدستگی موجب انحال شرکت میگردد و شرکت را وارد مرحله تصفیه کرده و رعالیت جدید در قالب آن
شارکت دیگر ممدن نیسات؛ بنابراین اشاخا

حقوقی از مایت اعساار نمیتوانند استفاده کنند و این به نفع

شاخصای اسات که از شرکت طلبدار است؛ به ویژه اینده اعسار موجب طوالنی شدن ررایند دادرسی است و
گاه بدهدار از این راه به دنبا اذیت کردن طلبدار است.
 .1مطابق تبصاره  1ماده  26قانون مالیاتهای مساتقیم اصالحی « :)1331/4/21در مورد پرداختهایی که از
طر

ییر از پرداختکننده اصاالی حقوق به اشااخا

حقیقی به عمل میآید ،پرداختکنندگان مدلفند هنگا

هر پرداخت ،مالیات متعلق را با رعایت معاریتهای قانونی مربوط به حقوق به جر معاریت موضاااوع ماده 24
این قانون ،به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه ،کسر و با رهرستی حاوی نا و نشانی دریارتکنندگان و میاان آن
به اداره امور مالیاتی محل ،پرداخت کنند و در صااورت تخلف ،مساائو مالیات و جریمههای متعلق خواهند
بود».
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و انتخاب میان شخص حقیقی یا حقوقی کافی نیست زیرا ممکن است در فرضی شخص حقوقی
از کسر مالیات معاف ولی مشمول کسور بیمه سازمان تامین اجتماعی شود (بیمه قرارداد)؛ چنانکه
در مثال اخیر پرداخت کننده باید مبلغ  96.64درصد بابت بیمه قرارداد از پرداختی به موسسه
حقوقی کسر نماید (برای مطالعه بیشتر به فصل حقوق تامین اجتماعی مراجعه نمایید).
 -22به اصیل یا نماینده بودن طرف قرارداد توجه کنید؛ زیرا اگر طرف قرارداد اصیل 9باشد ،احراز
هویت او کافی است ولی در زمانی که امضاءکننده قرارداد ،نماینده است ،عالوه بر بررسی هویت،
باید سمت و اختیار نماینده هم احراز گردد؛ چراکه فقدان سمت امضاکننده اصوالً مساوی با
بی اعتباری قرارداد امضاء شده است؛ در این راستا الزم است سه موضوع به ترتیب بررسی شود:
اول -اصالت مستندات نمایندگی (یعنی مدرک ارائه شده جعلی نباشد که برای بررسی این امر در
وکالتنامههای رسمی تنظیمی در ایران میتوان به سایت  ssaa.irو در خصوص وکالتنامههای
تنظیمی در خارج از ایران به  tak.mfa.irمراجعه نمود)؛ دوم :بقای اعتبار نمایندگی (ممکن است
نمایندگی در سال  16اعطا شده باشد ولی مالک صاحب سمت بودن نماینده در زمانِ امضای
قرارداد است پس باید در سال  14که قرارداد امضاء میشود هنوز سمت باقی بوده و به دلیلی نظیر
اتمام مدت یا عزل یا فوت موکل از بین نرفته باشد)2؛ سوم :بررسی حدود نمایندگی (اصل بر عدم
 .1اصایل  )Principalشخصی است که برای خودش معامله میکند و در برابر نماینده  )Agentقرار دارد
که برای دیگری معامله میکند؛ اصال بر اصیل بودن طر

قرارداد است ماده  136قانون مدنی) مگر اینده در

زمان انعقاد قرارداد ،امضا کننده اعال کند که معامله را برای دیگری منعقد میکند.
 .2مطابق ماده  1قانون ثبت شارکتها مصو

 ،1311مادا که تیییرات مدیران شرکت به اداره ثبت شرکتها

اعال نشاده اسات ،این تیییرات در برابر اشاخا

ثالا با حسان نیت اشاخاصی که اطالعی از تیییر مدیر

شاارکت ندارند) قابل اسااتناد نیساات؛ هم نین مطابق ماده  621قانون مدنی ،مادا که عا وکیل به اطالع وی
نرسیده است ،اقدامات وکیل عا شده معتبر است؛ بنابراین موکلی که میخواهد وکیل را عا کند باید عالوه
بر عا  ،از ابالغ عا به وی نیا مطمئن شااود و در مقابل ،خریداری که میخواهد ملدی را با سااند عادی از
وکیل مالک بخرد بهتر اسات از درترخانه تنظیم کننده وکالت استعال کند که آیا وکالت به اعتبار خویش باقی
است یا خیر؟

لزوم توجه ب
اصیل يا

نماينده بودن
مخاطب
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اختیار وکیل است بنابراین تنها معاملهای میتوان با وکیل انجام داد که صراحتاً در وکالتنامه وی
آمده باشد)9؛ در مجموع ،ریسك معامله با نماینده بیش از معامله با اصیل است.
توجه به
محدوديت

طرف معامله
يا مورد
معامله

 -29به محدودیتهای طرف قرارداد یا مورد معامله دقت کنید :توضیح آنکه برخی اشخاص از
انجام معامله ممنوع یا معامله با آنها محدود شده است؛ به عنوان مثال معامله کارمند دولت با دولت
باطل است یا فروش اموال شرکت سهامی در حال تصفیه به مدیران آن شرکت باطل است (م 298
ل.ا.ق.ت)؛ همچنین گاه محدودیت ،ناظر به اموالِ موضوعِ قرارداد است؛ به عنوان مثال انتقال
سهمالشرکه شرکت با مسئولیت محدود به اشخاص ثالث ،عالوه بر رضایت انتقال دهنده و انتقال
گیرنده ،منوط به موافقت اکثریت عددی شرکای شرکت است که الاقل  45درصد سرمایه شرکت
را داشته باشند وگرنه معامله معتبر نیست (م  922ق.ت).
 -22امکان واگذاری حقوق و تکالیف در قرارداد را بررسی کنید و توجه داشته باشید که اصوالً
هر صاحب حقی میتواند حق خویش را به دیگری واگذار و در نتیجه شما را با مشکل مواجه کند؛
بنابراین در بسیاری اوقات بهتر است حق واگذاری حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد را از طرف

توجه به

مقابل سلب کنیم؛ به عنوان مثال دیده میشود که در قراردادهای مشارکت در ساخت ،سازنده با

واگذاری

لحاظ مالکیت حاصله از قرارداد مشارکت در ساخت و تقسیمنامه میان مالك و سازنده ،مبادرت

قابلیت
حقوق

به پیش فروش واحدهای سهم خود پیش از تکمیل ساختمان مینماید و به دلیل مشکالت مالی یا
سایر موارد به تعهدات خویش عمل نکرده و مالك را دچار مشکل میکند؛ بنابراین بهتر است
مالك در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر کند که سازنده تا پیش از اخذ پایان کار یا سند رسمی،

 .1مطابق ماده  665قانون مدنی ،وکیل در رروش ،وکیل در گررتن بهای معامله نیسااات؛ بنابراین اگر خریدار
پو معامله را به وکیل بدهد در حالی که در وکالتنامه به اختیار وکیل در گررتن ثمن معامله تصاااریا نشاااده
باشد ،ممدن است خریدار مجبور شود که یک بار دیگر پو معامله را به موکل پرداخت کند و سپس به وکیل
جهت اساترداد پو پرداختی رجوع کند؛ به همین دلیل گفته میشود که "کسی که اشتباه پرداخت میکند باید
دو بار پرداخت کند"!.
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حق فروش یا انتقال یا هر گونه تصرف مادی یا حقوقی دیگر را نداشته و تصرفات او بیاعتبار
است؛ روشن است که در خرید ملك از سازنده ،خریدار باید قرارداد مشارکت در ساخت را
مطالعه کند تا اگر انتقال منوط به رضایت مالك شده است رضایت مالك را نیز اخذ نماید وگرنه
معامله وی معتبر نخواهد بود؛ به همین دلیل توصیه میشود که در خرید ملك در حال ساخت
امضای مالك و سازنده توامان اخذ شود تا اگر اختالفی بین طرفین مشارکت ایجاد شد مشکلی
برای خریدار ایجاد نشود.
 -28قرارداد خود را شفاف بنویسید به نحوی که جایی برای ابهام و تفسیر نداشته باشد؛ 9در همین
راستا ،از نوشتن واژگان و عبارتهایی که قابل اندازه گیری و سنجش نیستند خودداری کنید؛
مانند در اسرع وقت ،در اولین فرصت ممکن ،با کیفیت عالی ،درجه یك ،سرامیك خارجی و ...
؛ همچنین پیشنهاد میشود در خصوص زمان تعهد ،غایت و انتهای تعهد با تاریخ مشخص شود و
به عنوان مثال به جای استفاده از عبارت مبهم « 62روز کاری» 2بنویسید حداکثر مدت تعهد تا پایان
مرداد ماه سال  9814است؛ از دیگر عبارتهای مبهم رایج میتوان به عبارتهای زیر اشاره کرد:
«در صورت برگشت خوردن چكِ خریدار ،معامله فسخ میشود» که در عبارت اخیر روشن نیست
معامله خود به خود منحل می شود یا نیاز به اراده فروشنده دارد؛ به عبارت دیگر آیا فروشنده
میتواند قرارداد را فسخ نکرده و مطالبه وجه چك را کند و یا اینکه به محض برگشت خوردن
چك ،قراداد منحل میشود.

 .1قرارداد خود را پیش از امضاا به شخ

ثالثی هم نشان دهید؛ گاه عبارتهایی که از نظر طررین روشن و

واضا است از منظر ثالا به دلی ل عد حضور در مااکرات مقدماتی) مبهم و نامفهو است؛ به ویژه اینده در
صااورت بروز اختال

در آینده هم قاضاای بر اساااس همین قرارداد میان شااما حدم میکند که در مااکرات

مقدماتی حضور نداشته و جاهلی است میان دو عالم.
 .2ذکر عبارت  61روز کاری به جای  61روز تقویمی به نفع متعهد و به ضرر متعهدله است.

لزوم شفافیت
در نگارش
قرارداد

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده
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مثال دیگر « :در صورتی که هر یك از طرفین پشیمان شوند ،باید صد میلیون به عنوان خسارت به
طرف مقابل پرداخت کنند» ؛ آیا عبارت اخیر به این معنا است که هر دو طرف ،حقِ فسخ بدون
دلیل دارند؛ یعنی اگر ملك بعد از معامله یك میلیارد افزایش قیمت پیدا کرد ،فروشنده میتواند،
معامله را فسخ کرده و صرفاً صد میلیون خسارت به خریدار بدهد؛ ضمانت اجرای اخیر در جهت
محکم کردن قرارداد است یا سست کردن آن؟!
 -24مدت قرارداد با مدت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد دو مفهوم جداگانه است که گاه به
اشتباه به جای بکدیگر به کار گرفته میشوند؛ منظور از مدت قرارداد ،مدتی است که پس از اتمام
آن دیگر قرارداد از بین میرود مانند تعیین مدت در عقد اجاره یا وکالت؛ بنابراین چنانچه مدت
وکالت  6ماه ذکر شود به محض اتمام مدت ،عقد وکالت خاتمه یافته و وکیل دیگر سمتی ندارد؛
اما منظور از مدت اجرای تعهدات ،مدتی است که متعهد فرصت دارد تا تعهد را در آن بازه زمانی
تفاوت مدت

انجام دهد و در صورت عدم انجام تعهد ،مرتکب تخلف شده و اصوالً طلبکار میتواند عالوه بر

مدت اجرای

الزام متعهد به اجرای تعهد ،خسارت تاخیر نیز مطالبه نماید؛ به عنوان مثال ،اگر برای تعهد فروشنده

قرارداد با
تعهدات

به تحویل کاال سه ماه مهلت تعیین شود ،اتمام مدت اصوالً تاثیری در اصل قرارداد نداشته و تعهد
فروشنده باقی است؛ تفکیك تعیین مدت برای اصل قرارداد و تعیین مدت برای اجرای تعهدات
ناشی از آن ،دارای آثار عملی مهمی است؛ به عنوان مثال چنانچه در قرارداد مشارکت در ساخت
مدت قرارداد ،دو سال قید شود (و منظور طرفین واقعاً تعیین مدت برای اصل عقد باشد ،نه تعیین
مهلت اجرای تعهد ناشی از عقد) ،قرارداد پس از  2سال منتفی شده و چنانچه سازنده هنوز ملك
را تکمیل نکرده باشد الزام وی به تکمیل بنا ممکن نیست زیرا مبنای تعهد وی قراردادی بوده است
که دیگر وجود ندارد! و مالك ناچار است صرفاً از سازنده خسارت عدم انجام تعهد دریافت کند؛
در حالیکه اگر مدت  2سال برای اجرای تعهدات سازنده تعیین گردد ،پس از انقضای دو سال،
مالك می تواند سازنده را به تکمیل بنا ملزم کرده و تا زمان تکمیل بنا از سازنده خسارت تاخیر
دریافت کند.
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 -25در قراردادهای خویش مبداء و مقصد معین یا قابل تعیینی لحاظ کنید :به عنوان مثال رایج
است که در قراردادهای مشارکت در ساخت ذکر میشود که مهلت سازنده برای ساخت  2سال
از تاریخ اخذ جواز ساخت است ولی برای تعهد سازنده به اخذ جواز ساخت مهلتی مشخص
نمیشود که در این فرض روشن نیست در صورت عدم اخذ جواز ساخت از سوی سازنده پس از
گذشت  5سال سرنوشت قرارداد چه خواهد بود؟! بنابراین بهتر است برای تعهد اخیر هم مهلت
معینی در قرارداد پیشبینی شود؛ البته به نظر میرسد در فرض سکوت طرفین و خالء قرارداد،
قاضی باید با جلب نظر کارشناس برای تعهد سازنده به اخذ جواز ،یك مهلت عرفی را در نظر

منوط نکردن

اجرای تعهد

به امری که
در اختیار

متعهد است

بگیرد.
 -26در قراردادهای بلند مدت به تعیین یك مهلت کلی اکتفا نکنید و برای متعهد یك جدول زمان
بندی تفصیلی نیز در نظر بگیرید؛ به عنوان مثال اگر یك پروژه تحقیقاتی دو سال به طول میانجامد؛
در قرارداد ،تعهدات پژوهشگر را به اجزای کوچکتر تقسیم کرده و برای هر مرحله یك بازه زمانی

ضرورت
جدول
زمانبندی
تفصیلی

و ضمانت اجرا در نظر بگیرید.
 -24اگر مجری یا پیمانکار هستید در قراردادهای بلند مدت یا ارزی ،بندی در خصوص نوسانات
پولی در نظر بگیرید تا بتوانید بر اساس تورم یا تغییر نرخ ارز ،قیمت قرارداد را تعدیل کنید زیرا

توجه به
نوسانات

ارزی و تورم

اصل بر این است که قیمت قرارداد ثابت بوده و تغییر آن نیاز به توافق طرفین دارد.
 -23برخی از عبارتهای یك قرارداد نیاز به ارائه مستند دارد تا آن را اثبات نماید؛ به عنوان مثال
اگر شخصی مدعی داشتن اختراع است باید ورقه اختراع خود را ارائه دهد؛ در چنین مواردی بهتر
است اصالت سند مزبور از طریق سایتهای مربوطه استعالم شده و پس از أخذ رونوشت ،آن را به
امضای ارائه دهنده رسانده و پیوست قرارداد نماییم؛ در همین راستا چند سامانه به شرح زیر اعالم
میگردد:

بررسی
اصالت
مستندات
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الف) ( www.ilenc.irسامانه اشخاص حقوقی) :9برای بررسی صحت شماره ثبت و شناسه ملی
شرکت و همچنین اطالع از این موضوع که شرکت طرف قرارداد منحل نشده یا به لحاظ مالیاتی،
غیرفعال نشده باشد.
ب) ( www.rrk.irسایت روزنامه رسمی) :برای بررسی آخرین صاحبان امضای مجاز شرکت
پ) ( ssaa.irسایت قوه قضاییه) :جهت بررسی اصالت اسناد رسمی تنظیم شده توسط دفاتر اسناد
رسمی (نظیر وکالتنامه رسمی) با وارد کردن شناسه و رمز تصدیق سند (درج شده در باالی سند)؛
ت) ( www.tak.mfa.irسایت وزارت امور خارجه) :چنانچه سندی در خارج از ایران و در
یکی از کنسولگریهای ایران تنظیم شده باشد ،میتوان اصالت آن را در سامانه تاک به نشانی باال
بررسی نمود؛
ث) ( iripo.ssaa.irسایت مرکز مالکیت معنوی ایران) :در خصوص ورقه اختراع ،عالمت
تجاری یا طرح صنعتی؛
ج) ( evat.irسامانه مالیات ارزش افزوده) :بررسی اعتبار گواهینامه ارزش افزوده شخصی که
میخواهد از ما مالیات ارزش افزوده دریافت کند و همچنین اطمینان از اینکه مخاطب در لیست
سیاه اداره مالیات قرار ندارد.
چ) سامانه استعالم ضمانتنامه بانکی :در خصوص ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی هر
بانکی به طور جداگانه سایتی برای استعالم در نظر گرفته است که به راحتی با جستجو در اینترنت
میتوان به سایت هر بانك دسترسی پیدا نمود.

 . 1جهت بررسی صحت کد ملی ،عمو مرد به سامانه ثبت احوا دسترسی ندارند و صرراً میتوان در عمل،
موضاوع را از طریق سااامانههای رزرو بلیت حمل و نقل مانند رجا صااحت ساانجی نمود؛ در خصااو

اتباع

خارجه حقیقی که به جای کد ملی" ،کد رراگیر" دارند برای صاااحت سااانجی کد رراگیر میتوان به ساااایت
سااااازمااان ساااناجش آموزش کشاااور سااااامااانااه ثباات اطالعااات اتباااع خااارجی) بااه نشااااانی
 http://92.242.195.120/noetfidaمراجعه نمود.
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آنچه مطرح شد سایتهای عمومی است و متناسب با هر موضوعی ممکن است سایتهای
تخصصی نیز وجود داشته باشد.

9

 -21پیش از امضای قرارداد باید مستندات بررسی شوند ،نه پس از امضاء و پیدایش تبعات حقوقی
آن؛ چنانچه فرصت بررسی وجود ندارد تحت شرایطی میتوانید قرارداد را منعقد ولی الزماالجرا
شدن تمام یا بخشی از آن را منوط به ارائه مدارک و مستندات الزمه نمایید.
 -82در صورتی که در متن قرارداد از حروف اختصاری استفاده شده است یا به سند دیگری ارجاع
شده است الزم است تا پیش از اطالع کامل از مفهوم حروف اختصاری یا مفاد سند ارجاع شده،
قرارداد را امضاء نکنید؛ همچنین در خصوص وجود قراردادهای پیشین و مرتبط با موضوع قرارداد

بررسی
مستندات
پیش از
قرارداد

توجه به

مفهوم حروف
اختصاری يا

اسناد ارجاعی

شما ،تحقیق و بررسی کنید.
 -89ما در قرارداد نمیتوانیم برای اشخاص ثالث تعهدی ایجاد کنیم یا حق آنها را ساقط کنیم؛
بنابراین اگر طبق قرارداد میان فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی ،مالیات بر درامد سرمربی به
عهده فدراسیون باشد ،اگرچه چنین توافقی مستنبط از مواد  962و  932قانون مالیاتهای مستقیم
صحیح است ا ما مادام که مالیات پرداخت نشده است صرف چنین توافقی مانع رجوع سازمان امور
مالیاتی به مودی (سرمربی) نخواهد بود زیرا توافق فدراسیون و سرمربی نمیتواند حق سازمان که

عدم امکان
تعیین و
تکلیف برای
اشخاص
ثالث

در قرارداد اخیر ثالث محسوب میشود را در مراجعه به مودی مالیاتی زایل کند.
 -82تعیین ضمانتاجراهای قوی در قرارداد میتواند مانع نقض تعهد از سوی متعهد شود؛ بنابراین
در قراردادهای اقساطی (مثل بیع اقساطی یا در قراردادهای اجاره که اجارهبها ماهانه پرداخت
میشود) توصیه می شود که در قرارداد ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط
توسط متعهد ،کلیه اقساط حال شده و یکجا قابل مطالبه است.
 .1میتوان به سااایت  hamta.ntsw.irسااامانه همتا) :برای اصااالت گوشاای موبایل و قاچاق نبودن آن و سااایت
 :mobilecount.cra.irبرای اسااتعال ساایم کارت تلفن همراه و سااایت www.ttac.ir/UidEsalatForm
سامانه سازمان یاا و دارو) :برای اصالت کاالهای سالمت محور اعم از بهداشتی و آرایشی و خوراکی اشاره کرد.

شرط حال

شدن بدهی در
قراردادهای
اقساطی
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 -88تعیین وجهالتزام (یعنی تعیین خسارت معین و مقطوع) هم در قرارداد بسیار مفید است (مانند
اینکه در قرارداد ذکر شود در صورت تاخیر در تحویل کاال ،فروشنده باید روزی یك میلیون
تومان به عنوان خسارت تاخیر بپردازد) 9زیرا اوالً دیگر نیازی نیست که طلبکار ورود خسارت به
خود را اثبات نماید و ورود این خسارت مفروض تلقی میشود ولو خسارت واقعی کمتر یا بیشتر
باشد؛ ثانیاً برای تعیین خسارت به کارشناس ارجاع نمیشود و نتیجتاً فرایند دادرسی کوتاهتر
میشود؛ با وجود این ،گاه ممکن است تعیین وجهالتزام در فروض نادری به ضرر طلبکار و به نفع
بدهکار تمام شود و آن در جایی است که میزان خسارت به دلیل گذشت زمان و افت ارزش پول
ناچیز میشود؛ به عنوان مثال در قرارداد ذکر میشود که در صورت بطالن قرارداد ،فروشنده باید
ثمن معامله به اضافه  82درصد آن را به عنوان خسارت ناشی از بطالن معامله به خریدار بپردازد؛
حال تصور کنید پس از  22سال کشف شود که معامله ملکی باطل بوده است و خریدار تنها حق
دارد ثمن  22سال پیش به اضافه  82درصد آن را بگیرد که عمالً زیان خریدار جبران نمیشود؛
بنابراین بهتر بود که خریدار تصریح مینمود که در صورت بطالن فروشنده باید ثمن را به نرخ
روز به انضمام  22درصد آن پرداخت کند؛ البته بدیهی است که برای تعیین نرخ روز ،موضوع باید
به کارشناسی ارجاع شود؛ راه حل دیگر این است که وجهالتزام به عنوان حداقل خسارت مفروض
تلقی شود یعنی در قرارداد ذکر شود که در صورت بطالن قرارداد فروشنده باید ثمن معامله به
انضمام  82درصد آن را به عنوان حداقل خسارت مفروض پرداخت کند و در صورتی که میزان
خسارت ادعایی از سوی خریدار بیشتر باشد وجهالتزام تعیین شده مانع رسیدگی به دعوی خسارت
مازاد (به نرخ روز) نخواهد بود.

 .1در صااورتی که شااما متعهد هسااتید و طر

مقابل میخواهد برای نقض تعهد از سااوی شااما وجهالتاا

روزشمار تعیین کند بهتر است شما نیا برای میاان خسارت سقف تعیین کنید مثالً ذکر کنید که سقف خسارت
بیشاتر از ده درصاد کل مبلق قرارداد نخواهد شاد که شارط اخیر ،به شرط سقف مسئولیت یا محدود کردن
مسئولیت مشهور است).
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 -84اگرچه پیشبینی حق فسخ در صورت تخلف متعهد ،برای طلبکار بسیار مفید است ولی کافی
نیست و بهتر است تبعات ناشی از فسخ قرارداد (یا بطالن قرارداد) هم در نظر گرفته شود؛ به عنوان
مثال در قرارداد مشارکت در ساخت رایج است که در ابتدای قرارداد یا متناسب با پیشرفت کار،9
مالك قسمتی از ملك موضوع مشارکت را به صورت رسمی و مشاعی به نام سازنده منتقل میکند،
لیکن پس از این اقدام ،قرارداد به موقع اجرا نشده و مالك به استناد حق فسخ پیشبینی شده در
قرارداد ،مراتب فسخ قرارداد را به سازنده ابالغ میکند؛ حال سوال این است که پس از تحقق فسخ
قرارداد 2اوالً تکلیف سازه نیمه کاره چه میشود و متعلق به چه شخصی است؟ آیا سازنده مالکیتی
در ساختمان دارد یا میتواند قیمت بنا را مطالبه کند و یا صرفاً هزینههای انجام شده قابل مطالبه
است؟ و از همه مهمتر وضعیت سند رسمی ملك که به نام سازنده شده است چه خواهد شد؟
بنابراین بهتر است که در قرارداد در خصوص این موضوعات تعیین و تکلیف شود؛ به عنوان مثال
مالك در قرارداد ذکر کند که در صورت بیاعتباری یا انحالل قرارداد به هر دلیلی ،سازنده متعهد
است حداکثر ظرف  92روز نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملك (بدون دریافت وجهی) در
دفترخانه اسناد رسمی شماره  ........تهران به نفع مالك اقدام نماید به نحوی که هیچ مالکیت رسمی
برای وی در ملك باقی نماند و در صورت تاخیر در اجرای تعهد ،باید روزانه  .......تومان به عنوان
 . 1به نفع مالک است که مالدیت رسمی را به سازنده انتقا ندهد یا در صورت اصرار سازنده به انتقا رسمی،
آن را منوط به پیشررت کار نماید و در ابتدای قرارداد سهمی را رسماً منتقل ننماید.
 .2رساخ قرارداد با اعال آن از ساوی مالک محقق میشود که معموالً نه الااماً) این اعال از طریق اظهارنامه
رسامی صاورت میگیرد و تحقق رسخ نیازی به حدم دادگاه ندارد ماده  443قانون مدنی)؛ منتها در صورت
بروز اختال  ،بهتر است مالک پس از اعما حق رسخ ،از مرجع صالا دادگاه یا داوری) صدور حدم به تایید
رسااخ قرارداد را بخواهد که در این حالت اگر دادگاه یا مرجع داوری ،وجود حق رسااخ و اعما آن از سااوی
مالک را احراز کند رای به تایید رسااخ قرارداد صااادر میکند ولی تاریخ تحقق رسااخ و انحال قرارداد همان
تاریخ اعال مالک تاریخ اظهارنامه اعال رساخ) است ،نه تاریخ رای دادگاه یا داوری؛ گفتنی است اعما حق
رسخ با صاحب حق است و دادگاه قرارداد را رسخ نمیکند بلده صرراً درستی اعما حق رسخ از سوی مالک
را تایید و اعال میکند.

پیشبینی آثار

پس از اختتام
قرارداد
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خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مالك بپردازد و در خصوص بنای احداثی سازنده هیچگونه حق
مالکیتی ندارد و صرفاً در صورتی که ملك قابلیت تکمیل داشته باشد پنجاه درصد هزینههای
صورت گرفته از سوی سازنده مطابق با نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه قابل مطالبه
از سوی وی میباشد.
 -85مراقب رشوه روانی باشید! گاه در متن قراداد شرطی نوشته میشود که ظاهر آن به نفع ماست
ولی در واقع متضمن امتیازی برای ما نبوده و یا برعکس به زیان ما است؛ به عنوان مثال اگر در
قسمت تعهدات فروشنده ذکر شود که چنانچه کاال پس از فروش و پیش از تسلیم تلف شود ،تلف
به عهده فروشنده است ،اگرچه شرط اخیر به نفع خریدار است اما امتیاز اخیر در ماده  834قانون

رشوه روانی

مدنی نیز مطرح شده است و عدم ذکر شرط اخیر ،هیچ تفاوتی با ذکر آن ندارد؛ حال فرض کنید
فروشنده چنین بنویسد " در صورتی که کاال بعد از معامله و پیش از تسلیم بر اثر تقصیر فروشنده
تلف شود ،تلف بر عهده فروشنده است" ،شرط اخیر ،نه تنها نفعی برای خریدار ندارد بلکه ممکن
است به ضرر وی تفسیر شود و از مفهوم مخالف آن استنباط شود که در صورت تلف کاال بدون
تقصیر فروشنده (نظیر فورس ماژور) تلف از کیسه خریدار میرود!
 -86برای طرح ادعا علیه خود ،زمان و شرایط تعیین کنید و به این نحو ادعاها را مدیریت کنید؛ به
عنوان مثال ،اگر شما مجری یك طرح پژوهشی هستید در قرارداد ذکر کنید که در صورت وجود

مديريت ادعا

هرگونه نقص در طرح ،کارفرما متعهد است حداکثر ظرف  92روز ،نواقص را به صورت مکتوب
به مجری ابالغ کند ،درغیر اینصورت ،عدم اعالم کتبی نواقص به منزله رضایت کامل و تایید
عملکرد مجری بوده و ادعای متعارض بعدی موجد حقی برای کارفرما نخواهد بود.
 -84معلق یا منوط کردن تعهد ،یك تکنیك کاربردی دیگر در جهت حفظ منافع متعهد است؛ به
عنوان مثال فرض کنیم کارفرمایی پرداخت پول را منوط به گرفتن تأییدیه توسط پیمانکار از یك

علّق يا منوط

کردن اجرای

تعهد به امر
ديگر

شرکت خاص نماید ،در این صورت گاه ممکن است بنا به دالیل مختلفی گرفتن تاییدیه طوالنی
شود و کارفرما بدون اینکه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر باشد ،دیرتر تعهد خویش را اجرا
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کند؛ همچنین است موکول کردن پرداخت به اخذ مفاصا حساب از تأمین اجتماعی یا أخذ برخی
مجوزها از مراجع قانونی مانند اینکه سازنده شروع مهلت ساخت را از تاریخ أخذ جواز ساخت
قرار دهد ،نه امضای قرارداد مشارکت در ساخت یا اینکه در قرارداد ذکر کند تأخیر مالك در
انتقال سند رسمی ملك ،به همان میزان به مدت اجرای تعهدات سازنده میافزاید.
 -83در صورتی که میخواهید اختالفات خود را از طریق داوری حل و فصل کنید ،حتماً داور را
پیش از بروز اختالف به نحو دقیق تعیین کنید (مثالً بنویسید داور جناب آقای علی اکبر جعفری به
کد ملی  .....................و امضای داور را در زیر قرارداد اخذ نمایید یا به نهاد داوری نظیر مرکز
داوری اتاق بازرگانی ارجاع دهید) و از نوشتن عبارت "داور مرضیالطرفین" جداً بپرهیزید 9.زیرا
عبارت اخیر عبارت مبهمی است که ممکن است دردسر ساز شود چراکه از یك سو با وجود شرط
داوری ،امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد و در صورت طرح ،دعوی رد خواهد شد و
عالوه بر اتالف زمان ،هزینه دادرسی پرداخت شده خواهان نیز از بین میرود 2و از سوی دیگر
 .1نمونه شاارط داوری پیشاانهادی« :کلیه اختالرات طررین در خصااو

این قرارداد از قبیل انعقاد ،اعتبار،

تفسایر ،اجرا ،ضامانت اجراها ،رسخ و ییره) از طریق ارجاع امر به داوری جنا

آقای  ................به کد ملی

 ........................حل و رصل خواهد شد که رای داور قطعی و الز االجرا است؛ شرط داوری اخیر ،مستقل از
این قرارداد بوده و در رر

بطالن یا انحال قرارداد اصالی هم معتبر است»؛ برای مشاهده اشتباهات رایا در

نگارش شرط داوری رجوع کنید به سایت  www.farhadbayat.irیا . www.dadbanan.ir
 .2مهمترین اثر شارط داوری ،نفی صاالحیت دادگستری است به این معنا که دیگر دادگاه نمیتواند به دعوی
رساایدگی کند؛ البته پس از صااادور رای داور ،محدو میتواند حداکثر ظر
کرده و تقاصا ی ابطا رای را بنماید که رای دادگاه هم در این خصو
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قابل تجدیدنظرخواهی بوده و پس از

آن دیگر رای دادگاه قطعی اساات؛ حق تقاضااای ابطال رای داوری را طررین میتوانند پس از صاادور رای از
خود سالب و سااقط کنند ولی اساقاط این حق پیش از صدور رای اعتبار و اثر نداشته و مانع تقاضای ابطال
رای داوری توساط محدو داوری نیست؛ البته صِر

اعترا

به رای داور در دادگاه مانع اجرای رای داوری

نیست مگر اینده متقاضی تقاضای توقف رای داوری را نیا درخواست کرده و دادگاه هم با آن موارقت کرده و
متقاضای مبلیی را که قاضای تعیین میکند در صاندوق دادگستری به عنوان خسارت احتمالی ناشی از توقف
رای بساپارد؛ بنابراین مفهو قطعی بودن رای داوری این است که محدو له میتواند پس از ابالغ رای داوری،

لزوم تعیین
داور پیش از
بروز اختالف

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده
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احتمال توافق بر سر داور واحد پس از بروز اختالف بسیار کم است و مراجعه به دادگاه جهت
تعیین داور هم امری زمان بر بوده و میان دادگاهها در این زمینه اختالف وجود دارد که آیا دادگاه
میتواند داور مرضیالطرفین را به آنها تحمیل کند یا خیر؟ بنابراین اگر امکان توافق بر شخص یا
نهاد معینی جهت داوری را ندارید بهتر است اساساً در قرارداد اختالفات را به داوری ارجاع ندهید.
 -81گاه در قرارداد ذکر میشود که در صورت بروز اختالف ،طرفین اول به داوری و در صورت
عدم حل اختالف به دادگستری مراجعه خواهند کرد؛ عبارت اخیر مبهم و دردسر ساز است زیرا
عدم ذکر

مکان مراجعه

ه دادگستری

عد از داوری

مشخص نیست که اگر طرفین به داوری مراجعه میکنند و داور رای صادر میکند چرا طرفین
میتو انند به دادگستری مراجعه کنند؟ آیا منظور از مراجعه به دادگستری ،طرح دعوی ابطال رای
داوری در دادگستری است یا منظور این است که داوری به معنای خاص کلمه نبوده و داور صرفاً
سازشگر بوده که موفق به ایجاد سازش نشده است؟ بنابراین باید جمله دوم مبنی بر مراجعه به
دادگستری را حذف نمود تا ابهام ایجاد نشود.
 -42در صورتی که پست سازمانی داور در قرارداد ذکر شود ،باید مشخص نمود که منظور از داور
شخصی است که نام وی ذکر میشود یا شخصی که در زمان اختالف آن پست سازمانی را دارد؟

ابهام ناشی از
ذکر سمت و
جايگاه
حقوقی داور

مثالً در قرارداد ذکر شده است که کلیه اختالفات به داوری آقای فرهاد بیات مدیرعامل موسسه
حقوقی دادبانان ارجاع می شود؛ حال چنانچه در زمان بروز اختالف مدیرعامل موسسه تغییر کند
ممکن است این سوال مطرح شود که داور چه شخصی است؟ فرهاد بیات یا مدیرعامل جدید؟
 -49در صورتی که هیچ بندی در قرارداد در خصوص حل و فصل اختالفات ذکر نشود ،اختالف
در صالحیت عام مراجع دادگستری است و نیازی به تصریح این موضوع در قرارداد نیست؛ بنابراین

از دادگاهی که صاالحیت رسایدگی به اصال دعوی را داشته است تقاضای اجراییه کند و به مانند رای قاضیِ
دادگااه ،اگر محدو ِ رای داوری ،ظر

ده روز از تااریخ ابالغ اجراییاه ،رای را اجرا ندرد محدو لاه میتواند

اموا وی را توقیف و طلب خود را وصااو کند؛ به عبارت دیگر رای داور از همان ضااامانت اجراهای رای
قاضی برخوردار است.

اصل صالحیت
عام
دادگستری
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ذکر این عبارت در قراردادهای داخلی که "در صورت بروز اختالف دادگاههای جمهوری اسالمی
ایران صالح هستند" غالباً عبارت زایدی است و حتی در برخی موارد نادر ممکن است دردسر ساز
نیز باشد! چنانکه در پروندهای کارفرما به عنوان تضمین از پیمانکار ،به موجب سند رسمی ،ملکی
را وثیقه می گیرد تا در صورت تخلف بتواند از محل فروش ملك مطالبات خود را وصول کند؛
پس از تخلف پیمانکار و مراجعه کارفرما به اداره ثبت جهت مزایده و فروش ملك ،پیمانکار به
دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال اجراییه را مینماید و دادگاه هم با این استدالل که طبق
قرارداد کلیه اختالفات باید از طریق دادگاه حل و فصل شود و اداره ثبت دادگاه محسوب نمیشود
جلوی عملیات اجرای ثبت را میگیرد و کارفرما مجبور میشود برای وصول طلب خود به دادگاه
مراجعه کرده و دادخواست دهد که موجب تحمیل هزینه و اتالف وقت برای وی میگردد.
 -42اگرچه معموالً در قراردادها ،محل انعقاد قرارداد ذکر نمیشود ولی ذکر آن آثار عملی دارد
که میتواند برای یکی از طرفین مفید باشد؛ به عنوان مثال اگر فروشنده مقیم تهران و خریدار مقیم
اصفهان باشد ،در صورتی که فروشنده بخواهد علیه خریدار طرح دعوی کند اصوالً باید در
اقامتگاه خوانده (اصفهان) طرح دعوی کند (ماده  99قانون آیین دادرسی مدنی) ولی اگر در
قرارداد ذکر شده باشد که محل انعقاد قرارداد تهران است ،فروشنده میتواند در محل انعقاد
قرارداد (تهران) نیز طرح دعوی کند که برای او راحتتر است (ماده  98قانون آیین دادرسی
مدنی)؛ مضافاً بر اینکه در صورت عدم ذکر محل تحویل کاال ،از نظر قانون ایران ،کاال باید در
محل انعقاد قرارداد تحویل شود (ماده  845قانون مدنی)؛ بنابراین در صورتی که در مثال اخیر
خریدار اصفهانی اعتقاد داشته باشد که حمل کاال با فروشنده تهرانی است و فروشنده مدعی باشد
که تعهدی به این امر نداشته و کاال را صرفاً در اقامتگاه خود تحویل میدهد و قرارداد در این
خصوص ساکت باشد ،ذکر محل انعقاد قرارداد (تهران) ،به نفع فروشنده خواهد شد و خریدار باید
دلیلی ارائه کند که فروشنده چنین تعهدی را پذیرفته است؛ همچنین در قراردادهایی که یك طرف
آن خارجی است ذکر این مطلب که قرارداد در تهران منعقد میشود میتواند در تعیین قانون حاکم

اهمیت ذکر
محل انعقاد
قرارداد
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موثر بیافتد؛ به عنوان مثال اگر یك ایرانی و چینی قراردادی را منعقد کرده و طرف ایرانی بخواهد
در دادگاه ایرانی طرح دعوی کند از نظر دادگاه ایرانی ،قرارداد اصوالً تابع قانون محل انعقاد آن
(ایران) است (ماده  163قانون مدنی)؛ البته گاهی ذکر این جمله به صراحت که قرارداد در تهران
منعقد میشود حساسیتزا است لذا پیشنهاد میشود در چنین مواردی ،امضاءکننده قرارداد ،در زیر
امضای خویش ،محل انعقاد عقد را ذکر کند؛ به عنوان مثال بنویسید .Tehran
 -48پیش از امضاء قرارداد یکبار آن را با دقت و حوصله از ابتدا تا انتها بخوانید؛ تعدد رفت و
مطالعه
قرارداد به
يکباره

برگشت قرارداد احتمال بروز اشتباه و تعارض را زیاد میکند؛ گاه در قرارداد به بندی ارجاع
می شود که در نسخه نهایی حذف شده یا شماره آن تغییر کرده است؛ همچنین ممکن است متاسفانه
در لحظه آخر (پرینت نهایی نسخه قرارداد) به صورت متقلبانهای ،مطلبی از قرارداد حذف یا به آن
الحاق شود.

امضاء،

اثرانگشت يا
مهر

 -44برای معتبر تلقی شدن قرارداد عادی کافی است که به تأیید طرفین برسد که معموالً این تأیید با
امضاء صورت میگیرد؛ البته ممکن است این تأیید با اثر انگشت یا مهر ابراز شود و یا برای محکم
کاری و جلوگیری از انکار احتمالی متعهد ،امضاء و اثر انگشت متعهد هر دو گرفته شود.

نقش شاهد
در قرارداد

 -45امضاء نشدن قرارداد عادی توسط شاهد ،آن را بیاعتبار نمیکند ولی بهتر است که در قرارداد
شاهد گرفته شود تا در صورت بروز اختالف ،شاهد حقیقت را بیان نماید.

9

-46کسی که قرارداد را امضاء میکند باید مالك یا از جانب مالك سمت داشته باشد؛ در اشخاص
حقوقی ،عالوه بر امضای قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز ،مهر شرکت نیز باید زده شود.

بررسی
صاحبان
امضای مجاز

 -44تمام صفحات باید امضاء شوند ،نه فقط صفحه آخر؛ همچنین ضمایم و پیوستها هم باید
امضاء شوند؛ آن هم توسط صاحبان امضای مجاز.

لزوم امضای
تمام صفحات
و پیوستها

 .1البته استثنائأ در قرادادهای اجاره با سند عادی ،موجر برای استفاده از مایت تخلیه روری مستأجر ،حتما باید
اجارهنامه را به امضاای حداقل دو شااهد برساند .به عبارت دیگر ،در قراردادهای اخیر ،وجود شاهد عالوه بر
مایت اثباتی ،مایت دیگری نیا دارد که به نفع موجر است.
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 -43در صورتی که مدرکی را از طرف مقابل دریافت میکنید بهتر است آن را امضاء شده تحویل
بگیرید تا مشخص شود چه شخصی این سند را در اختیار شما قرار داده است؛ گاه مستند ارایه شده
جعلی از کار در میآید که برای اثبات این امر که سند جعلی ،توسط شما ساخته نشده است امضای

گرفتن امضاء
بر روی
مستند ارائه
شده

تحویل دهنده سند میتواند برای شما راهگشا باشد.
 -41در هنگام امضاء ،امضای شما بهتر است خط آخر نوشته را بگیرد؛ به عبارت دیگر بین امضاء

لزوم تهیه نسخههای متعدد

 -59از امضای تمام نسخهها و ارسال آنها برای طرف مقابل بپرهیزید؛ زیرا سرنوشت قرارداد را
یکجانبه در اختیار او قرار میدهید.

نگذاشتن بین
متن و امضاء

و آخرین خط متن ،فاصله نیاندازید تا بعداً عبارتی به آن الحاق نشود.
 -52از هر نوشتهای دو نسخه تهیه و حداقل یك نسخه را نزد خود نگه دارید.

خالی

عدم ارسال

نسخه امضاء شده

 -52اصل یا کپی بودن یك نوشته ،بستگی به امضای آن دارد ،بنابراین اگر فرصت تنظیم
صورتجلسهای در دو نسخه وجود ندارد و از یك نوشتهای کپی گرفته میشود ،مجدداً باید آن
ورقه کپی توسط طرفین امضاء شود .بنابراین برای اصل بودن سند نیاز است که امضای آن اصل
باشد ولو نوشتههای آن کپی باشد.

نحوه تشخیص

اصل يا رونوشت
بودن سند

مبحث دوم
نمونه فرمها و قوانین کاربردی
مرتبط با حقوق قراردادها

حقوق قراردادها
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نمون مبیعه نیم ملک
(اعن مبیعه نیم از منظر خرعدار و ب نفع او تنظیم شده است)
میده  :1طرفین قرارداد
فروشنده :شرکت  .................سهامی خا

) به شماره ثبت  ..........و شناسه ملی  ..............با امضای مدیرعامل

آقای .................به شماره ملی  .............و رئیس هیات مدیره آقای  ..............به شماره ملی ................به عنوان
صاحبان امضای مجاز مستند به روزنامه رسمی شماره  .................مورخ  ،. ...........................به نشانی ....................
کد پستی  .........و ردس  ....................و تلفن  ......................و ایمیل . ..................................
خرعدار  :آقای  ..............................ررزند  .....................به شماره شناسنامه  ...................صادره از  ..............با
شماره ملی  ،.............................................به نشانی ...........................
میده  :2موضوع و مشخصیت مورد مهیمل
عبارت است از تملیک و انتقا قطعی ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پالک ثبتی  .......ررعی از .........
اصلی قطعه شش تفدیدی مفروز و مجای شده از  .........ررعی از اصلی ماکور بخش یازده حوزه ثبت .........
استان تهران به مساحت  .........................مترمربع به انضما کلیه توابع و متعلقات بدون استثنا چیای دارای سند
رسمی تک برگ به شماره سریا  .........................به نشانی...................................... :
میده  :3ثمن مهیمل و شراعط پرداخت
کل ثمن مورد معامله مبلق یدصد و پنجاه و پنا میلیارد  )155/111/111/111ریا معاد پاناده میلیارد و پانصد
میلیون  )15/511/111/111تومان وجه رایا تعیین گردید که تمامی این مبلق در قالب مطالبات خریدار از محل
قسمتی از حواله شماره  .....................................تاریخ  .........................صادره از سوی سازمان امالک شهرداری
تهران که از طریق مالک حواله  ).......................................................به رروشنده منتقل گردیده است پرداخت و
تسویه و مورد قبو رروشنده و ضامنین وی گردیده است.
تبصره :با توارق طررین مبنی بر پرداخت ثمن از محل حواله روق قسمتی از حواله مابور به میاان ثمن معامله
حاضر) خریدار هی گونه تعهدی نداشته و خریدار به نحو قطعی بریالامه محسو

گردید.

میده  :4تحوعل مورد مهیمل
رروشنده متعهد است مورد معامله را با جمیع توابع و بدون هی گونه مانعی در تاریخ  1336/1/21تحویل خریدار
نماید.
امضیی فروشنده

امضیی خرعدار

امضیی ضیمن

انتشارات دادبانان دانا
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میده  :5تنظیم سند رسمي
 :5-1طررین متعهد هستند در روز دوشنبه مورخ  1336/12/21در درترخانه اسناد رسمی شماره  .........تهران واقع
در  ........................حاضر شوند و رروشنده متعهد گردید نسبت به تنظیم سند رسمی به نا خریدار اقدا نماید.
 : 5-2در صورت عد حضور هر یک از طررین یا به همراه نداشتن مدارک و مقدمات الز از جمله استعالمات
ثبتی ،دارایی و شهرداری و ییره ،سردرتر گواهی عد حضور صادر خواهد نمود.
 : 5-3در صورتی که به هر دلیلی روز تنظیم سند با تعطیلی مواجه شود ،اولین روز پس از تعطیلی ،تاریخ حضور
در درترخانه خواهد بود.
میده  :6سیعر شراعط
 :6-1رروشنده حق ه رگونه معامله دیگر یا تصر

نسبت به مورد معامله را از تاریخ مبایعه نامه حاضر از خود

سلب و ساقط نمود.
 : 6-2رروشنده متعهد است کلیه بدهی های مورد معامله را تا روز تنظیم سندرسمی به هاینه خود پرداخت و
تسویه حسا

کامل نماید.

 :6-3پرداخت هاینه های نقل وانتقا اعم از دارایی ،شهرداری و ییره به عهده رروشنده و پرداخت هاینه حق
ثبت و حق التحریر بالمناصفه است.
 :6-4قیمت توارق شده برای معامله در ماده  3به هی عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تیییر
نیست و از این جهت هی گونه حق و ادعایی برای رروشنده یا خریدار متصور نیست.
 :6-5در صورتی که مورد معامله کمتر از متراژ اعالمی باشد رروشنده به میاان کسری مسئو قیمت روز آن است.
 :6-6طررین کلیه خیارات از جمله خیار یبن ولو ارحش) ،به جا موارد پیش بینی شده در این قرارداد را از خود
سلب و ساقط نمودند به استثنای خیار تدلیس).
 :6-1وکیل رروشانده و امضااکنندگان این قرارداد از جانب رروشنده با امضا از طر
مسائولیت های موکل خود ،از قبیل اجرای قرارداد یا مسائولیت های وی در خصو
التاا های قراردادی در رر

رروشنده کلیه تعهدات و
پرداخت خسارت و وجه

نقض تعهدات یا رسخ یا بطالن قرارداد و ییره را به نحو تضامنی از رروشنده این

قرارداد ضمانت نمودند.
امضیی فروشنده

امضیی خرعدار

امضیی ضیمن

 :6-2شرکت  ...............................به شناسه ملی  ...........................و شماره ثبت  .............و مدیران امضا کننده از ناحیه
شرکت نیا با امضای این قرارداد تما تعهدات و مسئولیتهای قراردادی یا قانونی متعهدین این قرارداد از جانب رروشنده،
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در خصو

حقوق قراردادها
پرداخت خسارت و وجه التاا های قراردادی در رر

قبا خریدار چه در رر

صحت و چه در رر

نقض تعهدات یا رسخ یا بطالن قرارداد و ییره در

بطالن قرارداد) را به نحو تضامنی ضمانت نمودند.

 :6-3در صورتی که یک یا چند بند این قرارداد به هر دلیلی باطل شود تاثیری در صحت سایر شرایط این قرارداد
ندارد.
 :6-11در صورتی که قرارداد جائاً یا کالً به هر دلیلی منحل گردد ،مسئولیت رروشنده و هریک از ضامنین ،مبنی
بر جبران خسارت خریدار ،به عنوان یک تعهد مستقل و الاا آوار به قوت خویش باقی است؛ عد مسئولیت یدی
از متعهدین قرارداد اعم از رروشنده یا یدی از ضامنین) مانع مراجعه به سایرین نبوده و تعهد هر یک از متعهدین
مستقل از تعهد سایرین می باشد.
 :6-11هرگونه پاسخ گویی به ادعای اشخا
خریدار را از هرگونه اعترا

ثالا و معار

بر عهده رروشنده بوده و رروشنده متعهد است

و ادعا مصون نگه دارد.

 :6-12رروشنده و وکیل و امضاکنندگان این قرارداد و هم نین خریدار اظهار و تعهد مینمایند که هی محدودیتی
یا ممنوعیتی جهت امضای این قرارداد نداشته و دارای صالحیت الز و کاری جهت امضای این قرارداد هستند.
 :6-13رروشنده و ضامنین وی ،تعهد و تضمین می نمایند که مورد معامله راقد هرگونه مانع یا مشدل قانونی است.
 :6-14طررین توارق نمودند که کلیه مفاد مبایعه نامه ،عینا در سند رسمی تنظیمی در درترخانه قید گردد .چنان ه
به واسطه موانع سیستمی و یا عر دراتر اسناد رسمی ،امدان قید برخی از مفاد مبایعه نامه در سند رسمی تنظیمی
در درترخانه میسر نگردد یا به هر علت با مفاد مبایعه نامه حاضر میایرت داشته باشد ،مفاد ماکور در مبایعه نامه
به عنوان اراده واقعی طررین بوده و حاکم بر روابط طررین و متعهدین معامله حاضر می باشد.
میده  :7ضمینت اجراهی
 :1-1در صورتی که هریک از طررین و امضا کنندگان قرارداد به هر دلیلی به هریک از تعهدات مندرج در این
قرارداد عمل ندند ،متخلف باید روزانه یک در هاار از مبلق قرارداد را به عنوان خسارت تاخیر به طر
بپردازد؛ در صورتی که تاخیر بیشتر از دو ماه شود ،طر

مقابل

مقابل میتواند قرارداد را به صورت یدطرره رسخ کرده

و  21درصد مبلق قرارداد را به عنوان خسارت عد انجا تعهد وجه التاا قراردادی) دریارت نماید.
امضیی فروشنده

امضیی خرعدار

امضیی ضیمن

 :1-2در صورتی که قرارداد به واسطه مستحق للییر درآمدن و یا هر دلیل دیگری ،باطل یا بیاعتبار گردد ،رروشنده
و متعهدین وی مدلفند متضامناً عالوه بر استرداد ثمن معامله به قیمت روز 21 ،درصد مبلق اخیر را به عنوان وجه
التاا قراردادی به خریدار پرداخت نماید.

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده
هم نین در رر

انتشارات دادبانان دانا
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بطالن یا بیاعتباری قرارداد به شرح روق الاکر ،عالوه بر استرداد وجه و وجه التاا تعیینی به

شرح روق ،در صورت انجا هرگونه هاینه از سوی خریدار یا ایجاد هرگونه تیییر و یا ایجاد مستحدثات در مورد
معامله از سوی وی که سبب اراایش ارزش مورد معامله گردد ،خریدار مستحق دریارت هاینه های انجا شده یا
اضاره ارزش ایجاد شده ناشی از انجا این هاینه ها ،تیییرات و ایجاد مستحدثات هر کدا که بیشتر باشد به
تشخی

خریدار) می باشد.

میده  :8داوری
در صورت بروز هرگونه اختال

بین رروشنده و خریدار و سایر متعهدین این قرارداد از قبیل اختال

اجرا ،رسخ ،بطالن یا خسارات ناشی از آن و ییره ،اختال

در تفسیر،

توسط داوری یک نفره که از سوی موسسه حقوقی

دادبانان به شماره ثبت  ......................و شناسه ملی  .......................................به عنوان مقا ناصب منصو خواهد
گردید ،با تعیین مدت داوری حداکثر به مدت  6ماه در هر مورد داوری) حل و رصل خواهد شد .مقا ناصب
می تواند یدبار یا به هر تعداد بیشتر که رسیدگی به اختالرات طررین ایجا

نماید ،نصب داور نماید که داور

منصوبه در اختالرات ارجاعی می تواند یک نفر بوده و یا در هر مورد داوری ارجاعی ،رردی ییر از داور قبلی
باشد که تشخی
کلیه اشخا

این امر بر عهده مقا ناصب می باشد .هم نین رای اصداری از سوی داور در هر مورد ،برای

روق الاکر ،قطعی و الز االجرا است.

تبصره :شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد بوده و به عنوان یک موارقتنامه مستقل حتی در رر

رسخ یا

بطالن مبایعه نامه هم معتبر است.
میده  :9اقیمتگیه:
اقامتگاه رروشنده ،وکیل و امضاکنندگان این قرارداد عبارت است از:
اقیمتگیه فروشنده :تهران -خیابان
اقیمتگیه خرعدار :تهران -خیابان
اقامتگاه سایر متعهدین این قرارداد از ناحیه رروشنده) ،همان است که در این ماده برای رروشنده ذکر شده است
و هرگونه ابالغ به نشانی های روق ورق ماده  1111قانون مدنی معتبر و قانونی است.
میده  :11نسخ هیی قرارداد و امضیی آن
این قرارداد در تاریخ  ....................در  11ماده و در  3نسخه متحدشدل تنظیم و برای طررین و ضامنین قطعی و
الز االجرا است.
امضیی فروشنده

امضیی خرعدار

امضیی ضیمن

حقوق قراردادها
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قرارداد فروش اعتبیری
(اعن قرارداد از منظر فروشنده و ب نفع او تنظیم شده است)
میده  : 1طرفین قرارداد
این قرارداد ما بین شرکت  ..................................................به شماره ثبت  ...................و شناسه ملی
..............................

نشانی

به

...............................................................................................................................................................................
............

و پست الدترونیدی ایمیل)  ..........................................................و شماره نمابر راکس)

....................................با مدیریت عاملی آقای  ..............................که در این قرارداد شركت نامیده میشود و
آقای

 ...........................................ررزند  ......................به شماره ملی  ...................................به نشانی

 ............................................................................................................................................و پست الدترونیدی
ایمیل)  .......................................................و شماره نمابر راکس)  ............................................و تلفن ثابت
 .................................و تلفن همراه موبایل)  ...............................................که در این قرارداد طرف دوم نامیده
میشود ،منعقد گردید.
میده : 2موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از رروش اعتباری ساعت و زیورآالت با برند  ..........................................یا سایر
برندهای احتمالی دیگر.
تبصره  : 1محصوالت شرکت با توجه به سقف اعتبار طر
شرکت تحویل طر
تبصره  : 2در خصو

دو و با درخواست کتبی و یا شفاهی وی ،از سوی

دو میگردد.
انعقاد این قرارداد ،قراردادهای زیرمجموعه و هم نین قبو پروررما یا راکتور یا بارنامه،

مبادله و امضا اسناد که از طریق ردس یا ایمیل انجا شده باشد ،پایررته خواهد شد و نسخه ردس یا ایمیل شده
به عنوان نسخه اصل معتبر خواهد بود.
تبصره  : 3روابط حقوقی ناشی از هر نوع تقاضای ارسا محصوالت شرکت ،از سوی طر

دو  ،مشمو شرایط

و ضوابط حاکم بر این قرارداد خواهد بود ،مگر اینده طررین صراحتاً آن را از شمو این قرارداد خارج نموده
باشند.
امضیء و مهر شركت

امضیء طرف دوم

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده
تبصره  : 4در صورتی که شرکت بدون درخواست طر

انتشارات دادبانان دانا
دو  ،محصوالت خود را برای طر
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دو ارسا نماید و

وی کاالی مابور را تحویل بگیرد ،روابط حقوقی طررین مشمو همین قرارداد خواهد بود ،مگر اینده طررین
صراحتاً آن را از شمو این قرارداد خارج نموده باشند.
میده  : 3مبلغ قرارداد و مهلت پرداخت
الف) مبلق قرارداد
قیمت کاالهای موضوع این قرارداد با توجه به قیمت مندرج در راکتور یا بارنامه تعیین میشود و پایرش کاال از
سوی طر

دو یا نماینده وی به مناله موارقت با قیمت پیشنهادی است.
دو این حق را دارد که در صورت وجود عین کاال و به شرط سالمت کامل و عد استعما  ،کاال

تبصره -طر

را تا حداکثر سه ماه  31روز تقویمی) از تاریخ تحویل مسترد نماید؛ اعما حق اخیر در صورتی ممدن است که
کاال کامالً به مانند روز تحویل باشد و هی تیییری در آن اتفاق نیارتاده باشد و کاال ظر

مهلت اخیر به شرکت

واصل شده باشد.
) مهلت پرداخت
 -1در رر
طر

دو :

رروش کاال توسط طر

دو موظف است در صورت رروش کاالی موضوع این قرارداد ،حداکثر تا پایان همان ماه ،مبلق کاالهای

رروخته شده را نقداً یا با تسلیم چکِ روز ،تسویه نماید.
 -2در رر

عد رروش کاال توسط طر

در صورتی که کاال از سوی طر

دو :

دو به رروش نرسد ،طر

دو متعهد است حداکثر تا سه ماه  31روز

تقویمی) کل بهای کاالهای دریارتی رروش نررته را نقداً یا با تسلیم چکِ روز ،تسویه نماید؛ بدیهی است در
صورتی که طر

دو کاالهای رروش نررته را تحت شرایط تبصره بند الف از همین ماده ،ظر

مدت  31روز

تقویمی به شرکت تحویل دهد تدلیفی به پرداخت بهای آنها ندارد.
میده  : 4مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سا میباشد که با توارق صریا و یا ضمنی طررین برای
مدت مشابه و در درعات متعدد قابل تمدید میباشد مادا که طر

دو به تعهدات خویش به نحو کامل عمل

ندرده است ،شرکت میتواند از تما حقوق ناشی از این قرارداد استفاده نماید).
تبصره :تقاضای ارسا کاال از سوی طر

دو پس از انقضای مدت قرارداد و قبو شرکت ،هم نین ارسا کاال

از سوی شرکت و قبو کاال از سوی طر

دو  ،از مصادیق تمدید ضمنی قرارداد به شمار میرود.

امضیء و مهر شركت

امضیء طرف دوم

حقوق قراردادها
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میده  : 5تحوعل كیال
شرکت متعهد میگردد ،کاالهای درخواستی طر

دو را در صورت موجود بودن ،ظر

سه روز کاری از تاریخ

درخواست کتبی و یا تلفنی) در محل مورد توارق حاضر نماید.
تبصره  : 1وظیفه ارسا کاال و هاینه آن بر عهده شرکت خواهد بود امّا چنان ه طر
دهد وظیفه ارسا و هاینه آن به عهده طر

دو بخواهد کاال را عودت

دو است.

تبصره  : 2پس از تحویل کاال از سوی شرکت به طر

دو و دریارت رسید ،شرکت مسئولیتی در قبا نگهداری

کاالی تحویل شده و عیوبی که پس از تحویل در کاال ایجاد شود ،ندارد.
تبصره  : 3طر

دو مدلف است ،در زمان تحویل گررتن کاال ،آن را شمارش و بررسی نموده و در صورت

وجود هرگونه کسری و یا عیب و یا ایراد ،در زمان تحویل ،مراتب را کتباً و با قید در صورتجلسه به اطالع شرکت
برساند ،در ییر این صورت کاالی تحویلی صحیا و سالم و مطابق سفارش تلقی شده و شرکت هی گونه مسئولیتی
ندارد.
تبصره  : 4تحویل گررتن کاال با طر
اختیار طر

دو یا نماینده واقعی یا ظاهری او قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر شرکت تدلیفی به شناسایی نماینده

واقعی طر
محسو

دو است و کاال در محل تعیین شده مندرج در ماده  1این قرارداد ،در

دو نداشته و تحویل کاال به اشخا

حاضر در محل تعیین شده که علیالظاهر نماینده طر

دو

میشوند رارع مسئولیت شرکت می باشد.

میده  : 6شروط
 -1شرکت مدلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر بر عرضه ساعت و زیورآالت است.
 -2اعتبار طر دو معاد پنجاه درصد ،تضمین یا تضامینی است که به شرکت میسپارد .طر دو میتواند در طو
مدت قرارداد با اراایش تضمینهای خود ،اعتبار خود را اراایش داده و از ماایای آن بهرهمند گردد.
 -3طر

دو مدلف است ،مبلق قرارداد را در تاریخ مقرر در ماده  )3این قرارداد پرداخت نماید و در صورت

بروز هرگونه تأخیر در پرداخت آن ،موظف است ،روزانه معاد نیم درصد مبلق پرداخت نشده را به عنوان
وجهالتاا به شرکت پرداخت نماید.
 -4در صورتی که طر

دو  ،بعد از گاشت ده روز از تاریخ سررسید دین خود مندرج در ماده  ،3از پرداخت

آن خودداری نماید ،شرکت میتواند ،ضمن مطالبه خسارات وارده به خود معاد سی درصد ارزش کاالها)،
قرارداد را رسخ نموده و نسبت به استرداد کاالهای خود و یا قیمت آنها قدا نماید.
امضیء و مهر شركت
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دو نباید از جانب شرکت تعهدی در برابر اشخا
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ثالا نموده و یا موجبات مسئولیت شرکت در

برابر ثالا را رراهم آورد.
 -6طر

دو نباید اقدامی نماید که به برند شرکت یا محصو شرکت خدشه اعتباری وارد شود.

 -1کلیه اختالرات ناشی از این قرارداد از قبیل تفسیر ،اجرا ،مسئولیت ناشی از نقض این قرارداد ،اختالرات راجع به
اعتبار ،بطالن و رسخ قرارداد و حتی دعاوی راجع به اسناد تجاری ماکور در این قرارداد ،از طریق داوری بر اساس
مقررات قانون آئین دادرسی مدنی به صورت قطعی و الز االجرا حل و رصل خواهد شد .طررین مؤسسه حقوقی
دادبانان به شماره ثبت  ...............و شناسه ملی  ................................را به عنوان داور واحد مرضیالطررین برگایدند.
شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد میباشد و به عنوان یک موارقتنامه در هر حا و حتی در رر

بطالن

این قرارداد الز االجرا خواهد بود .مقر داوری ،اقامتگاه مؤسسه حقوقی دادبانان به نشانی دولت شهید کالهدوز)،
 .............................................................میباشد.
میده  : 7تضیمین
طر

دو به منظور تضمین پرداخت بهای کاالهای شرکت و کسب اعتبار ،تضمین یا تضامین زیر را در اختیار

شرکت قرار داد:
 ........ -1رقره چک بدون تاریخ با مشخصات ذیل:
-

چک شماره  .......................................به مبلق  ....................................ریا عهده حسا

جاری

شماره  .....................بانک  .......................شعبه  ........................با ضمانت .. ............................
-

چک شماره  .......................................به مبلق  ....................................ریا عهده حسا

جاری

شماره  .....................بانک  .......................شعبه  ........................با ضمانت .. ............................
 ........ -2رقره سفته بدون تاریخ با مشخصات ذیل:
-

سفته شماره  .......................................به مبلق  ....................................ریا عهده طر

دو با

ضمانت . ..............................
-

سفته شماره  .......................................به مبلق  ....................................ریا عهده طر

دو با

ضمانت . ..............................
تبصره  : 1در صورتی که طر

دو در سررسیدهای مقرر در این قرارداد دیون خود را به شرکت تأدیه ننماید،

کلیه دیون وی حا شده و شرکت میتواند از محل تضمین یا تضامین روق کلیه مطالبات خود از قبیل بهای کاال
و خسارت تأخیر تأدیه و نیا هاینههای الز برای وصو مطالبات و سایر مطالبات مرتبط با این قرارداد را از
طر

دو وصو نماید.
امضیء و مهر شركت

امضیء طرف دوم
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تبصره  : 2در صورتی که تضمین یا تضامین یاد شده برای تأدیه کلیه دیون طر

دو کفایت ننماید ،شرکت حق

دارد سایر مطالبات خود را از طریق داوری موضوع این قرارداد مطالبه نماید .در صورتی که تضمین یا تضامین
یاد شده بیش از مطالبات شرکت باشد ،شرکت موظف است ،مابقی مبالق وصو شده را به حسا
 ................................به نا طر

دو واریا نماید.

تبصره  : 3تضمین یا تضامین روق مستقل از قرارداد حاضر تلقی میگردد و حتی در رر
شرکت میتواند مطالبات خود از طر

بطالن این قرارداد نیا

دو را از طریق این تضمین یا تضامین استیفا نماید.

میده  :8اقیمتگیه و مکیتبیت
نشانی مندرج در ماده  1قرارداد ،ورق ماده  1111قانون مدنی به عنوان اقامتگاه قراردادی طررین محسو

و کلیه

ابالیات و مداتبات به آن معتبر تلقی میشود.
میده  :9ضمیعم و پیوستهی
-

تصویر کارت ملی طر

-

تصویر جواز کسب طر

-

تصویر سند مالدیت میازه /اجارهنامه طر

دو
دو
دو

میده  :11تهداد نسخ و امضیی قرارداد
این قرارداد در تاریخ  .............................در ده ماده و سیاده تبصره به امضای طررین قرارداد رسید و اسناد آن
مبادله شد .این قرارداد در دو نسخه که در حدم واحد میباشد و در قالب مواد  )11و  )332به بعد قانون مدنی
تنظیم گردید و بین طررین و قائممقا قانونی آنان الز االتباع خواهد بود.

امضیء و مهر شركت

امضیء طرف دوم
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قینون راجع ب منع مداخل وزراء و نمیعندگین مجلسین و كیرمندان در مهیمالت دولتي و
كشوری مصوب  ،1337/11/22مجلس شورای ملي
ماده  -1از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
 -1نخستوزیر  -وزیران  -معاونین و نمایندگان مجلسین.
-2سفراء  -استانداران  -فرمانداران کل  -شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
-3کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
 -4کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت
یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
 -5اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در باال حقوق یا مقرری یا حقالزحمه
یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی )1دریافت میدارند.
-6مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
-7شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور
در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد
و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی
که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در
فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور
در فوق نباشد).
-8شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند  7باشد نمیتواند
(اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری
و رایگان انجام دهند) در معامالت یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به
آنها و یا مؤسسات مذکور در بند  4و  6این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح
شده یا نشده باشد (به استثنای معامالتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره  -1پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون
و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند  7و  8در آن سهیم یا دارای سمت

 .1معامله بازنشستگان با دولت بالمانع است ولی استخدا بازشستگان در دستگاهههای اجرایی ممنوع است.
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باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که
این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره  -2شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون
مستثنی خواهند بود.
تبصره  -3منظور از معامالت مندرج در این ماده عبارت است از:
 -1مقاطعهکاری (به استثنای معامالت محصوالت کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
-2حقالعمل کاری.
-3اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام
که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است).
-4قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
-5قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
-6شرکت در مزایده و مناقصه.
-7خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب
قوانین دیگر از مناقصه و مزایدهاستثناء شده باشد.
تبصره  -4معامالت اجناس و کاالهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون
مستثنی است.
ماده  -2اشخاصی که بر خالف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام
معامله نمایند و یا به عنوانداوری در دعاوی فوق االشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (
اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق درهر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخالف
مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای
مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند  7و  8ماده اول که با علم و اطالع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء
را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً
و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند.
تبصره  -کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته
محسوب و در صورتی که مشمولمقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان
پرداخت میشود.
ماده  -3از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم
و مراجع دادگستری ندارند ولیدعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند به قوت خود باقی
است.

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده
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ماده  -4دولت مأمور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سهشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و
هفت به تصویب مجلس شورای ملیرسید.

فصل دوم
حقوق شرکتها

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده

57

انتشارات دادبانان دانا

مبحث اول -شرح حقوق شرکتها
 -9بهتر است در تأسیس شرکت تجاری عجله نکنیم ،زیرا تأسیس شرکت معموالً کار سادهای است
عجله نکردن

ولی به محض تاسیس با تکالیف قانونی مواجه میشویم که ممکن است تا پیش از آن در قالب

شرکت

«شخص حقیقی» با آن روبه رو نبودهایم؛ مضافاً بر اینکه غالب مشارکتها احتمال شکست در آغاز

در تأسیس

راه را دارند و طبیعی است که منحل کردن شرکت تجاری گاه دشوار و زمان بر است.
 -2شرکت تجاری ترجیحاً باید زمانی تأسیس و ثبت شود که اوالً آن شرکت محصولی جهت فروش
زمان مناسب
برای تأسیس
شرکت

یا ارائه خدمات داشته باشد؛ ثانیاً به حدی از بلوغ رسیده باشد که بتواند به تکالیف خود در قانون
برای اشخاص حقوقی (نظیر تکالیف مالیاتی) عمل نماید.

9

 -8تا پیش از تأسیس و ثبت شرکت بهتر است ،موسسین یك کسب وکار ()Co-founders
مفاد

قرارداد مکتوب مشارکت میان خود منعقد کنند؛ قراداد اخیر میتواند متضمن موارد زیر باشد:

2

مشارکتنامه

 -مقدمه  :در خصوص فلسفه حضور هر یك از طرفین در این مشارکت یا هدف نهایی از انعقاد

کسب و کار

آن.

راهاندازی
میان موسسین

 طرفین قرارداد :ذکر اطالعات کامل طرفین مشارکت. موضوع قرارداد :ذکر موضوع مشارکت و قلمرو و محدوده آن. سرمایه و آورده :هریك از طرفین مشارکت چه اموالی را در این مشارکت آوردهاند یا سرمایهچگونه تأمین خواهد شد.

 . 1اخا مجوز و یا ثبت عالمت تجاری ،اصاوالً نیاز به ثبت شرکت ندارد و اشخا

حقیقی هم میتوانند بدون

ثبت شارکت ،نسابت به ثبت عالمت تجاری یا ثبت دامنه اینترنتی به نا خود اقدا کنند در خصو
نحوه ثبت عالمت تجاری به رصال هفتم کتا

مراجعه کنید)؛ به ویژه اینده صر

شرایط و

ثبت عالمت تجاری ،موجب

تشدیل پرونده مالیاتی برای دارنده عالمت نمیشود و بار مالیاتی برای وی ندارد.
 .2برای مشااهده نمونه قرارداد مشاارکت در راهاندازی کساب وکار به سایت www.dadbanan.irمراجعه
کنید.
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 ارزیابی و تقویم آوردهها :در صورتی که آورده شرکا وجه نقد نباشد (مانند ساختمان،تجهیزات ،ورقه اختراع ،عالمت تجاری و  )...اموال اخیر چگونه و به چه میزانی ارزش گذاری
میشود.
 مالکیت :هریك از شرکا چقدر مالکیت و سهام دارند. تعهدات طرفین :شرح وظایف اعضای مشارکت ذکر میشود. نحوه تقسیم سود و زیان :هر یك از شرکا به چه میزان در سود و زیان احتمالی شریك هستند؛در فرض سکوت ،میزان سود تابع میزان مالکیت هر یك از شرکا است.
 مدیریت و نحوه تصمیمگیری :نحوه تصمیمگیری و رأیگیری در موضوعات مختلفمشخص میشود.
 نحوه تنظیم و ثبت صورتجلسات :اعضای مشارکت در زمان و مکان معینی به صورتدورهای جلسه تشکیل خواهند داد و در این بند نحوه ثبت و نگهداری صورتجلسات معین میشود.
 تزریق سرمایه جدید :درصورت نیاز مشارکت به تزریق سرمایه مجدد ،نحوه افزایش سرمایه ونتیجه عدم مشارکت برخی از اعضاء مشخص میشود.
 بازمهندسی سهام :امکان تغییر میزان سهامها و نحوه تعدیل آنها بر اساس شاخصهای تعریفشده ،معین میشود.
 انتقال حقوق و تکالیف :آیا شرکا میتوانند حقوق و تعهدات خود را به دیگری واگذار کنند؟در این بند به شرایط ورود و خروج شرکا پرداخته خواهد شد.
 شرط محرمانگی  :در این بند به تعهد اعضا به عدم افشای اطالعات محرمانه مشارکت تصریحمیشود.

9

 .1تعهد به رازداری یا عد ارشاا ممدن اسات در قالب شارط ضامن قرارداد یا موارقتنامه مستقل باشد :برای
مشاهده نمونه قرارداد محرمانگی به سایت  www.dadbanan.irمراجعه کنید.
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 شرط عدم رقابت :در این بند به عدم حق شرکاء در راه اندازی کسب و کار موازی که موجبلطمه به مشارکت میشود تصریح میشود.
 شرایط ثبت شرکت تجاری :در صورتی که اعضای شرکت قصد تأسیس شرکت تجاری درآینده را دارند و میخواهند کسب و کار حقیقی خویش را به کسب و کار حقوقی تبدیل کنند ،در
این بند شرایط تأسیس شرکت تجاری را پیشبینی و تعیین خواهند کرد.
 انحالل و آثار پس از اختتام :در چه صورتی شرکت منحل خواهد شد و در صورت انحالل،حقوق و تعهدات اعضاء نسبت به اموال موجود ،بدهیها و سایر موارد چه خواهد بود؟
 ضمانت اجرا :اگر هر یك ازاعضاء ،تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت را نقض کند چهبرخوردی با وی خواهد شد؟
 مدیریت ادعا :در خصوص ادعای نقض قرارداد شرایط و زمانی مشخص میشود تا پس ازگذشت مدت طوالنی ،ادعای کهنهای مطرح نشود.
 حل و فصل اختالفات :بهتر است در قرارداد برای حل اختالفات داوری با ذکر نام ،معینشود.
 اقامتگاه و مکاتبات :در این بند نشانی و نحوه مکاتبات مشخص خواهد شد. ضمایم و پیوستها :اسناد و اوراق هویتی مانند کارت ملی یا مالکیت (مانند ورقه اختراع) یاطرح توجیهی و تجاری را به امضای اعضای مشارکت رسانده و پیوست قرارداد کنید.
 تعداد نسخهها :در این بند تاریخ قرارداد ،تعداد مواد ،صفحه و نسخههای قرارداد ذکر میشود. .4مهمترین مزیت ثبت شرکت تجاری ،ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است؛ به این معنا
که شرکت به عنوان یك شخصیت حقوقی میتواند طرف قرارداد قرار گیرد ،حساب بانکی افتتاح
کرده و دسته چك داشته باشد ،در مناقصه و مزایده شرکت کند ،نام و نشان و اقامتگاه مستقل از
شرکا داشته باشد؛ از همه مهمتر شرکت دارای دارایی مستقل از شرکا است؛ بنابراین اوالً بدهی
شرکت اصوالً ارتباطی به شرکای شرکت نداشته و اموال و دارایی شرکا مصون از توقیف در برابر
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حقوق شرکتها

طلبکاران شرکت است؛ به عبارت دیگر در حالیکه در کسب و کار شخصی (بدون تاسیس شرکت
تجاری) تمام اموال تاجر در معرض خطر توقیف قرار دارد پس از تاسیس شرکت و انجام امور
تجاری از رهگذر شرکت ،فقط اموال اختصاص یافته به آن شرکت در معرض خطر توقیف از سوی
طلبکاران شرکت قرار دارد و طلبکاران که طرف قرارداد آنها شرکت بوده است صرفاً میتوانند
اموال شرکت را توقیف کنند و حتی حق توقیف سهامِ سهامداران شرکت را ندارند زیرا سهام در
مالکیت سهامدار است و طلبکاران شرکت تنها اموالی را میتوانند توقیف کنند که متعلق و در
مالکیت همین شرکت باشد9؛ ثانیاً اگر شخصی از یکی از شرکا ،طلب شخصی داشته باشد نمیتواند
اموال شرکت را توقیف کند چون سهامدار مالکیت مستقیمی نسبت به اموال شرکت تجاری ندارد؛
ثالثاً برخی از اموال قابلیت ثبت به صورت مشترک و مشاع را ندارند؛ به عنوان مثال ،دامنه یك سایت
به لحاظ فنی تنها به نام یك شخص قابل ثبت است ،به همین دلیل اگر شرکت تجاری ثبت نشده
باشد الزاماً دامنه تنها میتواند به نام یکی از شرکا ثبت شود که طبیعتاً برای سایر شرکا متضمن ریسك
است زیرا مالکیت دامنه در اختیار وی بوده و ممکن است آن را به شخص دیگری واگذار نماید و
پیگیری این موضوع در مراجع رسمی کار دشواری است زیرا آنها همان شخصی که دامنه به نام
وی ثبت شده است را اصوالً مالك تلقی میکنند اما با تاسیس شرکت میتوان تمام اموال مشترک
را به این شرکت منتقل نموده و با سازوکارهای شرکتی آنها را اداره نمود؛ بحث اخیر در خصوص
 .1از دیگر ماایای ثبت شارکت ساهامی یا بامسائولیت محدود این اسات که شارکا در این شرکتها مسئولیت
محدود دارند و از حدم شاریک ضامن خارج میشوند؛ توضیا انده مطابق ماده  221قانون تجارت ،هر شرکتی
که به امور تجارتی مندرج در ماده  2قانون تجارت) اشتیا دارد ،باید خود را در قالب یدی از انواع شرکتهای
پیشبینی شاده در قانون تجارت درآورد در ییراینصورت در حدم شرکت تضامنی محسو

میشود و در نتیجه

شارکا بابت بدهی شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ بنابراین ثبت شرکتهایی که شرکا در آن مسئولیت
محدود دارند باعا میشاود که شرکا از حدم ماده  221خارج شوند؛ منتها باید توجه داشت که ماده  221قانون
تجارت ،ثبت زودهنگا شارکت را توجیه نمیکند و صاررنظر از اینده ماده  221چندان در عمل اجرا نمیشود،
زمانی دردسارسااز اسات که حجم رعالیت شرکت گسترده شود؛ بنابراین شرکت را باید به هنگا ثبت نمود ،نه
زود هنگا  ،نه دیر هنگا .
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مجوز فعالیت هم صادق است که تا پیش از ثبت شرکت ،عموماً به نام یکی از شرکا است؛ همچنین
در صورت تاسیس شرکت تجاری ،فوت یکی از شرکا اصوالً تاثیری بر دوام شرکت نداشته و
اخاللی در فرایند اداره آن ایجاد نمیکند؛ همین مزایا سبب شده است که در بازار ،فعالیت در قالب
شرکت تجاری از اعتبار بیشتری برخوردار شده و اساساً شرط اعطای برخی تسهیالت یا شرکت در
مناقصات صرفاً به اشخاص حقوقی اختصاص یابد؛ بنابراین میتوان به طور خالصه گفت که مصون
بودن اموال شرکا از توقیف ،اداره راحتتر و دوام بیشتر شراکت ،کسب اعتبار بیشتر و امکان شرکت
در مناقصات دولتی یا تحصیل برخی امتیازات (نظیر دانش بنیان شدن که مقدمه آن ثبت شرکت
است )9و تسهیالت بانکی از جمله مزایای تاسیس و ثبت شرکت تجاری است.
 -5اینکهکدام یک از انواع موسسات یا شرکتهای تجاری برای کسب و کار
مناسبتر است ،پاسخ واحدی ندارد و با توجه به نوع و حجم فعالیت و میزان ارتباط شرکت با
اشخاص ثالث و اهداف شرکا از تاسیس شرکت متفاوت است ولی برای به دست آوردن یك معیار

مناسبترين
قالب حقوقی
برای ثبت
شرکت

کلی و سپس انتخاب بهترین قالب برای کسب وکار ،نکاتی در ادامه مطرح شده است.
 -6اشخاص حقوقی از حیث مسئولیت شرکا به دو دسته کلی با مسئولیت محدود و با مسئولیت
نامحدود تقسیم میشوند که باالی  11درصد موسسات و شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری ،در دسته اول (با مسئولیت محدود) قرار دارند؛ همانطور که مطرح
محدود بودن
مسئولیت

 .1شرکت را نمیتوان به صورت دانش بنیان ثبت نمود بلده ابتدا باید شرکت یا موسسهای را ثبت نموده و سپس
جهت دانش بنیان شاادن درخواسااتی از طر

شاارکت یا موسااسااه ثبت شااده به کارگروه ارزیابی و تشااخی

صالحیت شرکتهای دانش بنیان به نشانی  www.daneshbonyan.isti.irتسلیم نمود؛ مطابق ماده  1قانون
حمایت از شرکتهای دانش بنیان« :شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است
که به منظور هم اراایی علم و ثروت ،توسااعه اقتصاااد دانش محور ،تحقق اهدا

علمی و اقتصااادی شااامل

گسااترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سااازی نتایا تحقیق و توسااعه شااامل طراحی و تولید کاال و
خادمات) در حوزه رناوری های برتر و با ارزش اراوده رراوان به ویژه در تولید نر اراارهای مربوط تشااادیل
میشود».

شرکا
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شد ،یکی از مزایای تاسیس شرکت ،مصون ماندن اموال شریك از توقیف در برابر طلبکاران شرکت
است؛ همین مزیت سبب شده است که معموالً اشخاص مبادرت به تاسیس شرکتی کنند که در برابر
دیون آن مسئول نباشند؛ بر همین اساس ما باید از میان موسسه غیرتجاری و چهار شرکتِ با مسئولیت
محدود ،سهامی خاص ،سهامی عام و تعاونی دست به انتخاب بزنیم و سایر شرکتهای تجاری را
رها نماییم.
انواع موسسات و شرکتها از حیث مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران

با مسئولیت محدود
موسسه غیرتجاری
شرکت با مسئولیت محدود

با مسئولیت نامحدود
شرکت تضامنی
شرکت نسبی

شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی عام
شرکت تعاونی

مقایسه انواع مسئولیت شرکا 1در شرکتهای تجاری در یك مثال
 .1برخال

تصاور عمومی ،مسائولیت ساهامداران شرکتهای سهامی اعم از عا و خا

) هم اصوالً به مانند

شرکت با مسئولیت محدود است و مطابق ماده  2الیحه اصالحی قانون تجارت ،سهامدار تنها تا مبلق اسمی سها
خویش مسائو بدهی شارکت اسات و چنان ه ساهامدار ،مبلق ساها خویش را به شارکت پرداخته باشد هی
مسائولیتی در برابر دیون شارکت به اشاخا

ثالا ندارد؛ چنان ه اموا شرکت کفا

طلب طلبداران را ندهد

ساهامداران هی مسئولیتی ندارند و تنها در شرکتهای سهامی اگر اثبات شود که کسری دارایی در نتیجه تقصیر
مدیران بوده اساات طلبداران میتوانند به اموا شااخصاای مدیران طبق ماده  143الیحه اصااالحی قانون تجارت
رجوع کنند؛ در ییراینصاورت طلبداران متضارر خواهند شاد و طلب آنها قابل وصو نخواهد بود؛ به همین
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مسئولیت شرکا در قبال  222میلیون بدهی شرکت پس
از انحالل

میلیون)

سهامی/تعاونی/با مسئولیت محدود

نسبی

تضامنی

شریك الف

%42

42

32

222

شریك ب

%82

82

62

222

شریك ج

%22

22

42

222

شریك د

%92

92

22

222

مجموع

%922

922

222

222

بنابراین پس از اعمال معیار اول ،یعنی محدود بودن مسئولیت شرکا 5 ،گزینه برای انتخاب باقی
میماند.
سهولت
تأسیس

 -4معیار دوم (سهولت تاسیس) :از میان  5گزینه مطروحه ،به ترتیب تاسیس موسسه غیرتجاری،
شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص از همه راحتتر بوده و تشریفات کمتری را دارد؛
در مقابل تاسیس شرکت تعاونی مستلزم اخذ اجازه از اداره تعاون و وجود حداقل  4شریك است و
تاسیس شرکت سهامی عام نیز مستلزم اخذ اجازه از سازمان بورس و طی تشریفات پذیرهنویسی
است؛ به همین دلیل دو قالب اخیر برای راهاندازی یك کسب وکار تجاری (به ویژه استارتآپی) با
استقبال چندانی مواجه نشده است؛ اگرچه ممکن است موسسین در برنامه بلند مدت خویش ،قصد
ورود به بورس را داشته باشند که در اینصورت میتوانند ابتدا شرکت سهامی خاص ثبت نموده و
سپس با رعایت شرایط مندرج در مواد  243تا  238الیحه اصالحی قانون تجارت ،شرکت ثبت شده

دلیل بهتر است طلبداری که با شرکت معامله میکند از مدیر یا سهامدار عمده شرکت بخواهد تا تعهدات شرکت
را به نحو تضامنی ضمانت کند.
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را به شرکت سهامی عام تبدیل نمایند9؛ بنابراین پس از اعمال معیار دوم ،یعنی سهولت تاسیس ،سه
گزینه برای انتخاب باقی میماند.
 -3معیار سوم (سهولت اداره) :با توجه به اینکه موسسه غیرتجاری و شرکت بامسئولیت محدود
الزامات قانونی کمتری نسبت به شرکت سهامی خاص دارند ،اداره این دو نهاد ،بیشتر تابع اراده
موسسین و شرکا بوده و بر همین اساس به نحو سهلتری قابل اداره کردن هستند؛ در مقابل شرکت
سهامی خاص به دلیل همین الزامات قانونی که عمدتاً در جهت تضمین حقوق اشخاص ثالث است،
نزد اشخاص ثالث و فعاالن بازار ،از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین اگر بخواهیم صرفاً
سهولت اداره را مالک قرار دهیم باید شرکت سهامی خاص را نیز کنار بگذاریم منتها در قسمت
جمع بندی به نحو دقیقتری به این امر پرداخته شده است.
 -1معیار چهارم (اعتبار شرکت) :همانطور که گذشت شرکت سهامی خاص به دلیل وجود الزامات
قانونی از اعتبار بیشتری نسبت به شرکت با مسئولیت محدود برخوردار است و در اعتبارسنجی امتیاز
اعتبار شرکت

بیشتری به این شرکت داده میشود؛ همچنین از آنجایی که در این شرکت ،سرمایه به قطعات سهام
تقسیم میشود معموالً برای جذب سرمایهگذار و گرفتن شریك جدید ،شرکت مناسبتری محسوب
میشود؛ مضافاً بر اینکه این نوع شرکت ،قابلیت تغییر به سایر انواع شرکتها را طبق ماده  5الیحه
اصالحی قانون تجارت داراست؛ در حالیکه در رویه عملی فعلی اداره ثبت شرکتها ،امکان تبدیل
شرکت با مسئولیت محدود به سایر انواع شرکتها از جمله سهامی خاص وجود ندارد.
 . 1مهمترین تفاوت شارکت سهامی عا با سهامی خا

در این است که در شرکت سهامی خا

تما سرمایه

باید توسط موسسین ت امین شود و امدان پایره نویسی در این نوع از شرکت وجود نداشته و هرگونه تبلیق برای
رروش و عرضاه ساها به مرد در این نوع از شارکت ممنوع است؛ اما در شرکت سهامی عا تنها تامین بیست
درصاد سارمایه از سوی موسسین الاامی است و ما بقی میتواند از طریق پایره نویسی و مشارکت عمو مرد
تامین شاود؛ برخال

تصاور رایا ،ساهامی عا یا خا

بودن هی ارتباطی با دولتی یا خصاوصی بودن ندارد؛

بنابراین ممدن است شرکتی خصوصی ولی سهامی عا باشد و یا شرکتی دولتی ولی سهامی خا
است به شرکتی دولتی گفته میشود که بیش از  51درصد سها آن متعلق به دولت باشد.

باشد؛ گفتنی

سهولت اداره

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده
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 -92نتیجهگیری و جمعبندی :اگر موضوع کسب و کار عملیات تجاری نباشد 9مانند فعالیت
موسسه
غیرتجاری يا

حقوقی ،حسابرسی ،هنری ،آموزشی ،فرهنگی و  ...ثبت موسسه غیرتجاری اصوالً مناسبترین قالب
محسوب میشود زیرا ضمن تناسب نام موسسه غیرتجاری با اینگونه فعالیتها ،موسسه غیرتجاری

شرکت با

کمترین الزامات حقوقی را در مقایسه با شرکتهای پیشگفته در بردارد و به سادگی قابل ثبت و اداره

محدود يا

کردن است و حتی پارهای مقررات مالیاتی نظیر مالیات بر سرمایه یا نقل و انتقال سهم هم در آن جریان

مسئولیت

سهامی خاص ندارد2؛ اما اگر موضوع فعالیت تجاری است و شرکت جنبه خانوادگی داشته یا هدف اصلی از تاسیس
کدام بهتر
است؟

شرکت صرفاً ایجاد یك شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است ،شرکت با مسئولیت محدود قالب
مناسبی برای این هدف است و در پایان اگر شرکا قصد توسعه فعالیت خویش را داشته و میخواهند در
مناقصات شرکت کرده و از بانك تسهیالت بانکی بگیرند یا به دنبال جذب سرمایهگذار هستند و یا
میخواهند پس از ایجاد ارزش افزوده ناشی از فعالیت در قالب شرکت ،در آینده ،سهام خویش را واگذار
نمایند شرکت سهامی خاص قالب مناسبتری برای این اهداف است.
 -99شاید برای شروع کسب و کار بهتر بود که اشخاص شرکت با مسئولیت محدود ثبت کرده و سپس
با رشد و بلوغی که پیدا میکنند به شرکت سهامی خاص تبدیل شوند؛ منتها به دلیل تقلب و سوء
استفادههایی که از تبدیل شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص و عکس آن صورت میگرفت،
اداره ثبت شرکتها طی بخشنامه شماره  988265/12مورخ  9812/3/4تبدیل شرکت با مسئولیت محدود
به سهامی خاص را نپذیرفته و تنها تبدیلی را میپذیرد که صراحتاً در قانون پیشبینی شده باشد؛ بر این
اساس صرفاً تبدیل قالب و نوع شرکت در سه حالت ممکن است:

 .1مصاااادیق عملیات تجاری در ماده  2قانون تجارت آمده اسااات؛ نظیر خرید و رروش ،حمل و نقل ،داللی و
واساطهگری ،صاراری و ...؛ البته تجاری نبودن لاوماً به معنای ییرانتفاعی بودن نیسات؛ بنابراین اگرچه موسااسه
آموزشای عملیات تجاری انجا نمیدهد ولی ممدن اسات انتفاعی بوده و هد

شرکا از تاسیس موسسه کسب

سود و تقسیم آن میان شرکا باشد.
 .2البته مالیات بر درآمد موسسات ییرتجاری انتفاعی هی تفاوتی با شرکتهای تجاری ندارد و نرخ مالیات کلیه
اشخا

حقوقی مشمو مالیات ،به نرخ  25درصد است رجوع کنید به رصل ششم :حقوق مالیات).

ممنوعیت تبديل
شرکت با
مسئولیت
محدود به
سهامی خاص

حقوق شرکتها
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یك -تبدیل شرکت سهامی به سایر انواع شرکتها طبق ماده  5الیحه اصالحی قانون تجارت (بنابراین
تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ولی عکس آن خیر)؛
دو -تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام طبق مواد  243تا  238الیحه اصالحی قانون تجارت؛
سه -تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی طبق ماده  985قانون تجارت.
 -12مقایسه و تفاوتهای
حداقل تعداد شرکا

شرکت سهامی

شرکت با مسئولیت

خاص

محدود

8

2

ضرورت جلب نظر
تشریفات ارزشگذاری آورده غیرنقد

کارشناس رسمی

ندارد

دادگستری
لزوم وجود بازرس اصلی و علیالبدل

دارد

اصوالً ندارد

لزوم وجود هیأت مدیره و مدیرعامل

دارد

ندارد (میتواند تك مدیر باشد)

لزوم تشکیل مجمع و حدنصاب تشکیل

دارد

ندارد

لزوم نشر آگهی برای دعوت

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

لزوم تصویب صورتهای مالی به
صورت ساالنه
لزوم تجدید انتخاب ساالنه بازرس
لزوم تجدید انتخاب هیأت مدیره
حداقل هر دو سال یکبار
لزوم واریز سرمایه به حساب بانکی

دارد

ندارد (سرمایه ممکن است
صوری باشد)

انتشارات دادبانان دانا
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تشریفات کاهش و افزایش سرمایه

دارد

ندارد

ممنوعیت رقابت مدیران با شرکت

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

ممکن نیست

ممکن است

ممنوعیت یا محدودیت معامله با
شرکت از سوی بازرس و مدیران
ممنوعیت أخذ وام از شرکت از سوی
مدیران یا تضمین دین مدیر توسط شرکت
محدود کردن اختیارات مدیران در
برابر اشخاص ثالث
ضمانت اجرای کیفری
لزوم سپردن سهام وثیقه از سوی مدیران
ممنوعیت برخی از اشخاص از تصدی
به سمت بازرس و مدیریت

مفصل و زیادی
دارد
دارد
دارد

27

محدود و کمی دارد
ندارد
اصوالً ندارد

 -98چه میزان سهام برای کنترل یک شرکت و مدیریت آن الزم است؟ یکی از
میزان سهام موضوعات بسیار مهم در شرکتها اختیار مدیریت شرکت است؛ به همین دلیل تعداد سهامی که

الزم برای کنترل
شرکت

باعث شود سهامدار در هیات مدیره ،یك مدیر داشته باشد (سهام مدیریتی) یا اکثریت هیات مدیره
را در اختیار بگیرد (سهام کنترلی) از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و چه بسا تنها تغییر و جا به
جایی یك سهم موجب تحقق این امر شده و یا برعکس چنین وصفی را از سهام سلب کند؛ بنابراین
دانستن میزان سهام الزم برای مدیریت شرکت امر مهمی است؛ به ویژه اینکه عموم مردم و حتی
برخی از کارشناسان چنین میپندارند که صرف داشتن  59درصد سهام یك شرکت به معنای داشتن
کنترل و تعیین اکثریت هیاتمدیره آن شرکت است که این امر پندار غلطی است که در ادامه به آن
پرداخته خواهد شد.
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 -94در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که تعداد سهام یا شریك الزم جهت اتخاذ تصمیم در
شرکت ها ،بسته به نوع شرکت و نوع تصمیم متفاوت است و پیش از تعیین تعداد شریك و سهام
الزم جهت تصمیمگیری ،باید نوع شرکت را لحاظ نمود.

تفاوت سهام
موثر در
شرکتهای
مختلف

 -95در شرکتهای سهامی (اعم از سهامی عام یا خاص) ،اصوالً سرمایه مهم است ،نه تعداد
سهامداران؛ چه بسا شرکتی دارای هزار سهامدار باشد ولی کنترل شرکت در اختیار صرفاً  5سهامدار
باشد؛ زیرا در شرکتهای سهامی ،هر سهم یك رأی دارد ،برخالف شرکتهای تعاونی که هر

اهمیت سرمايه
در شرکتهای
سهامی

سهامدار(صرفنظر از میزان سهامش) فقط یك رأی دارد؛ بنابراین و اصوالً هر سهامدار که سهامش
بیشتر باشد ،در شرکت سهامی حق رأی بیشتری دارد.
 -96هر چقدر تعداد سهام سهامدار بیشتر باشد به همان نسبت مالکیت و سود دریافتی سهامدار بیشتر
است منتها در خصوص رأی گیری و تصویب موضوعات ،گاه الزم است که میزان سهام گروهی از
سهامداران به نصاب و درصد خاصی برسد تا آن موضوع تصویب شود که در نوشتار حاضر ،از آن
میزان سهام ،به عنوان سهام موثر یاد میشود؛ به عنوان مثال در شرکتهای سهامی ،انحالل شرکت
مستلزم اکثریت دو سوم آراء حاضر در مجمع عمومی فوقالعاده است؛ بنابراین اگر همه سهامداران
در مجمع حاضر باشند و شرکت دارای  111سهم باشد برای تصویب انحالل شرکت صاحبان 666
سهم باید اعالم موافقت نمایند یعنی در حدود  64درصد صاحبان سرمایه؛ مثال اخیر به خوبی نشان
میدهد که داشتن  665سهم کافی نبوده و فقط یك سهم میتواند سرنوشت شرکت و سهامداران
را به کلی تغییر دهد.
 -94برای بررسی احراز اکثریت در شرکتهای سهامی باید تعداد سهامها را مالک قرار داد مانند
مالک بودن
تعداد سهام

مثال بند پیشین؛ منتها جهت ساده سازی در نوشتار حاضر ،میزان سهام الزم ،گِرد شده و تبدیل به
درصد شده است؛ به عبارت دیگر برای انحالل شرکت دو سوم صاحبان سرمایه باید رأی دهند که
اگر آن را گرد کنیم میشود  64درصد.

سهام مؤثر

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده
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 -93در شرکتهای سهامی وقتی گفته میشود تصمیمات با دو سوم معتبر است یعنی اوالً صاحبان
دوسوم سرمایه ولو اینکه یك سهامدار باشد ثانیاً دو سوم آراء حاضر ،نه کل سهام شرکت؛ به عنوان
مالک بودن
آراء حاضرين

مثال اگر کل سرمایه شرکت  122سهم باشد و صاحبان  622سهم در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده
حضور داشته باشند برای منحل کردن شرکت موافقت صاحبان  422سهم کافی است؛ در مثال اخیر
مشاهده میشود که صاحبان  422سهم حتی نیمی از کل سهام شرکت ( 122سهم) را هم ندارند ولی
میتوانند شرکت را منحل کنند چون دارای دو سوم آراء حاضر ( 622سهم) در جلسه هستند؛ بنابراین
عدم مشارکت برخی از سهامداران در جلسه ،این فرصت را به اقلیت میدهد که تصمیمات مهمی را
اتخاذ نمایند.
 -91در شرکتهای سهامی سه اکثریت مهم وجود دارد:

انواع اکثريت یك -اکثریت نسبی؛
دو  -اکثریت مطلق؛
سه  -اکثریت دو سوم.
اکثريت نسبی  -22اکثریت نسبی :یعنی هر شخصی بیشتر رأی آورد به عنوان عضو هیات مدیره یا بازرس شرکت
انتخاب خواهد شد؛ 9به عنوان مثال  6نفر برای عضویت در هیأت مدیره شرکت که متشکل از سه
نفر است نامزد میشوند؛ آقای الف  82رأی ،آقای ب  42رأی ،آقای پ  89رأی ،آقای ت  21رأی،
آقای ث  92رأی و آقای ج  22رأی میآورد :در این صورت آقایان ب ،پ و الف به عنوان اعضای
هیأت مدیره انتخاب میشوند.

 .1مطابق قاعده کلی هر سهم یک رأی دارد؛ بنابراین شخصی که  11سهم دارد  11حق رأی دارد :ولی استثنانأ در
انتخا اعضاای هیأت مدیره و بازرساان ،میاان حق رأی هر سااها دار ضاربدر تعداد صااندلیهای هیأت مدیره
میشود؛ بنابراین اگر شخصی  11سهم داشته باشد و تعداد صندلیهای هیأت مدیره سه نفر باشد ،سها دار اخیر
 31حق رأی دارد که میتواند حق رأی خود را به یک ناماد عضااویت در هیأت مدیره بدهد یا رأیهای خویش
را به نسبت دلخواه میان نامادها تقسیم کند مشابه انتخابات مجلس شورای اسالمی).
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 -29اکثریت مطلق :یعنی نصف به عالوه یك؛ اگر بخواهیم آن را به درصد تبدیل کنیم میشود
%59؛ البته روشن است که یك رأی بیشتر از  52درصد هم کافی است و نیازی به  59درصد نیست
ولی صرفاً از باب ساده سازی میگوییم  59درصد؛ کلیه تصمیمات مجمع عمومی عادی (به جز
انتخاب هیات مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی صورت میگیرد) منوط به تصویب نصف به

اکثريت مطلق

عالوه یك صاحبان سرمایه حاضر در جلسه است (مانند تصویب صورتهای مالی و ترازنامه ،میزان
تقسیم سود یا پاداش اعضای هیات مدیره و تعیین دستمزد بازرسان)؛ به عنوان مثال اگر شرکتی هزار
سهم داشته باشد9،و همه سهامداران در مجمع حضور داشته باشند ،تصویب صورتهای مالی منوط
به موافقت صاحبان  529سهم است.
 -22اکثریت دو سوم :کلیه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده با رأی صاحبان دو سوم سهام حاضر
در جلسه معتبر است؛ بنابراین برای اتخاذ مهمترین تصمیمات شرکت ،داشتن  64درصد سهام شرکت
کافی است.

 .1گفتنی اسات ارزش اسامی هر ساهم با هم مسااوی هستند ،یعنی اگر سرمایه شرکت صد هاار تومان باشد و
شرکت هاار سهم داشته باشد ارزش اسمی هر سهم صد تومان است.

اکثريت خاص

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده

 -28انواع مجامع

9

صالحیتها

2

انتشارات دادبانان دانا

حد نصاب تشکیل
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اکثریت رأی گیری

کلیه امور راجع به تاسیس شرکت نوبت اول :یك دوم
موسس

از قبیل تصویب طرح اساسنامه ،نوبت دوم :یك سوم

دو سوم

انتخاب اولین مدیران و بازرسان ،نوبت سوم :یك سوم

(ماده  45ل.ا.ق.ت)

انتخاب اولین روزنامه کثیراالنتشار (ماده  45ل.ا.ق.ت)
جهت انتشار آگهی.
(مواد  94و  44تا  32ل.ا.ق.ت)
فوقالعاده

تغییر اساسنامه

نوبت اول :بیش از یك

تغییر سرمایه

دوم

دو سوم

انحالل شرکت

نوبت دوم :بیش از یك

(ماده  35ل.ا.ق.ت)

(ماده  38ل.ا.ق.ت)

سوم (ماده  34ل.ا.ق.ت)

کلیه امور به جزء آنچه در نوبت اول :بیش از یك نصف به عالوه یك مگر در
عادی

صالحیت مجمع عمومی موسس

دوم

خصوص انتخاب مدیران و

یا فوق العاده است از قبیل تصویب

نوبت دوم :هر عده

بازرسان که اکثریت نسبی

صورتهای مالی ،انتخاب مدیران (ماده  34ل.ا.ق.ت) مالک است (ماده )33
و بازرسان و تعیین حقالزحمه و
پاداش آنها ،تغییر روزنامه
کثیراالنتشار آگهیهای شرکت
(ماده  36ل .ا .ق.ت)

 .1مجامع عمومی شارکت ساهامی ،متشدل از سها داران است ماده  )12و اصوالً هر سها دار حق حضور دارد
رک تبصره ماده . 15ا.ق.ت).
 .2منظور از صاالحیت مجامع ،اموری است که امدان طرح و تصویب در آنها وجود دارد؛ بنابراین اگرچه تما
مجامع متشاادل از سااها داران هسااتند ولی چون حد نصااا

تشاادیل و رأی گیری هر یک متفاوت اساات

تصمیمگیری در مجمع در صورتی معتبر است که آن موضوع در صالحیت مجمع باشد.
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 -24پس از تأسیس شرکت ،دیگر مجمع عمومی موسس ،موضوعیت خویش را از دست میدهد و
کلیه امور شرکت از طریق دو مجمع عمومی عادی و فوقالعاده پیگیری میشود؛ به این نحو که

صالحیت
مجامع

مجمع عمومی فوقالعاده صرفاً درخصوص موضوع تغییر اساسنامه ،تغییر سرمایه و انحالل شرکت
صالحیت دارد و سایر موضوعات در صالحیت مجمع عمومی عادی است ،به همین دلیل گفته
میشود مجمع عمومی عادی ،صالحیت عام 9و مجمع عمومی فوقالعاده صالحیت خاص 2دارد.
 -25مجمع عمومی عادی بر دو قسم است :مجمع عمومی عادی به طور سالیانه که هر سال در موعد
مقرر در اساسنامه تشکیل میشود و در مقابل مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده که در موارد
لزوم خارج از موعد مقرر در اساسنامه تشکیل میشود؛ 8بنابراین تنها تفاوت این دو مجمع از لحاظ
زمان تشکیل است و از حیث صالحیت تفاوتی ندارند؛ در نتیجه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده را نباید با مجمع عموی فوقالعاده اشتباه گرفت چرا که مجمع نخست صرفاً به لحاظ زمانی

تفاوت مجمع
عمومی
فوقالعاده با
مجمع عمومی
عادی به طور
فوقالعاده

فوق العاده است در حالیکه مجمع دوم از حیث صالحیت؛ بنابراین در مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده ،نمیتوان اساسنامه را تغییر داد بلکه صرفاً همان تصمیماتی قابل اتخاذ است که در
صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
 -26در شرکت های سهامی داشتن اکثریت سهام کافی نیست بلکه باید ابتدا مجمع عمومی را با توجه
به حد نصابها و تشریفات الزم تشکیل داد و پس از آن ،اکثریت الزم برای تصمیمگیری را مدنظر
قرار داد؛ بنابراین اگرچه داشتن  59یا  64درصد سهام یك شرکت سهامی به منزله داشتن اکثریت
 .1ماده  26الیحه اصاالحی قانون تجارت  :)1341مجمع عمومی عادی میتواند نسابت به کلیه امور شرکت به
جا آن ه در صالحیت مجمع عمومی موسس و روق العاده است تصمیم بگیرد.
 .2ماده  23الیحه اصالحی قانون تجارت  :)1341هر گونه تیییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحال
شرکت قبل از موعد منحصراً در صالحیت مجمع عمومی روقالعاده است.
 .3اگر مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد مقرر دعوت شده ولی به حد نصا
دو دعوت شاود باز هم مجمع عمومی عادی ساالیانه محساو
است.

الز نرسد و مجمع برای نوبت

میشود زیرا مجمع دو در راستای مجمع او

عدم کفايت
 %15سهام
برای کنترل
شرکت

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده
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مطلق یا اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی و فوقالعاده است ولی کافی نیست
زیرا ممکن است صاحبان اکثریت سرمایه به چند دلیل ،قدرت کنترل شرکت را نداشته باشند که در
ادامه به آن پرداخته شده است.
 -24دلیل اول :عدم امکان تشکیل هیأت رئیسه مجامع عمومی :مطابق ماده  929الیحه اصالحی قانون
تجارت هیچ مجمعی تشکیل نمیشود مگر اینکه دارای هیات رئیسه باشد و هیأت رئیسه اخیر متشکل
از چهار نفر است :یك رئیس ،دو ناظر و یك منشی که طبق قسمت اخیر ماده ،منشی میتواند
سهامدار نباشد ولی سه نفر دیگر الزاماً باید سهامدار باشند؛ بنابراین اگر شخصی  14درصد سهام یك
شرکت را داشته باشد توانایی تشکیل هیأت رئیسه را در ظاهر ندارد و شرکای دیگر که هر یك تنها
لزوم تشکیل

یك درصد سهام و مجموعاً سه درصد سهام را دارند میتوانند هیأت رئیسه تشکیل داده و مجمع

(ماده )505

عمومی عادی را در نوبت دوم (با دعوت از طریق نشرآگهی) و بدون حضور سهامدار  14درصدی

هیأت رئیسه

تشکیل داده و اتخاذ تصمیم کنند؛ بنابراین درحالیکه عدد سهامداران اصوالً اهمیتی ندارد ،استثنائأ
در این مورد ،تعداد سهامداران هم اهمیت پیدا کرده و بهتر بود سهامدار  14درصد ،قسمتی از سهام
خویش را در حین تأسیس به نام دو نفر دیگر دریافت مینمود که شرط وجود حداقل سه سهامدار
برای تشکیل مجمع محقق شود؛ 9البته در صورتی که انتقال سهام ،محدودیتی نداشته باشد ،پس از
تاسیس شرکت هم این امکان وجود دارد که سهامدار عمده ،قسمتی از سهام خویش را منتقل کند
و مشکل اخیر را حل کند که در ادامه چالشهای راهکار اخیر بررسی شده است.
 -24دلیل دوم :لزوم سهامدار بودن اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی :فرض کنیم
سرمایهگذاری به تنهایی  13درصد سهام یك شرکت سهامی را دارد و دو سهامدار دیگر که صاحب
یك ایده مشترک هستند در مجموع  2درصد سهام شرکت را دارند و هیأت مدیره شرکت هم
 .1در چنین مواردی بهتر اسات ساهامدار اصالی از اشخاصی که سها را صرراً جهت حل مشدل اخیر به آنها
واگاار کرده اساات ،وکالت رساامی جامع بالعا بگیرد تا در صااورت بروز اختال  ،اختیار سااها های اخیر از
دست او خارج نشود.
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متشکل از سه عضو است در این صورت اداره شرکت در اختیار سهامداران دو درصدی قرار خواهد
گرفت ،نه سهامدار  13درصدی! زیرا سهامدار  13درصدی تنها یك صندلی هیأت مدیره را در
اختیار دارد و دو صندلی دیگر در اختیار دو سهامدار دیگر قرار میگیرد؛ چرا که طبق ماده 924
ل.ا.ق.ت اعضای هیأت مدیره شرکتهای سهامی الزاماً باید سهامدار باشند و سهامدار  13درصدی
چارهای ندارد که همه آراء خودش را به یك یا چند نفر از سهامداران موجود بدهد و به فرض اینکه
تمام آراء را به خودش تخصیص دهد 2 ،سهامدار دیگر با رأی به خودشان وارد هیأت مدیره
میشوند؛ نکته مهم این است که تصمیمگیری در هیأت به صورت اکثریت عددی است و سرمایه
در آن بیتأثیر است ،بنابراین صاحبان دو درصد سهام که با هم دوست بوده و دارای منافع مشترک
در مقابل سرمایهگذار هستند در کلیه تصمیمات ،دو به یك از سرمایهگذار جلو هستند و از آن جایی
که تصمیمات عادی و جاری شرکت در اختیار هیأتمدیره است ،بر شرکت مسلط خواهند شد؛ به
عنوان مثال اگر الف  13درصد ،ب  9درصد و ج  9درصد سهام داشته باشد ،هر سه وارد هیأت مدیره
میشوند ،سپس ج با رأی اکثریت رئیس هیأت مدیره شده و ب نیز نایب رئیس و مدیرعامل شرکت
میشود و میتوانند ذکر کنند که صاحبان امضای مجاز مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره هستند و به
این ترتیب حق امضای قراردادها و اسناد تجاری (چك و سفته) و کنترل حسابهای بانکی و
استخدام کارمندان و مشاوران را به دست بگیرند.
 -23ممکن است گفته شود که سهامدار  13درصدی در مثال پیشین ،میتواند  2سهم از سهام را به دو نفر
شخص مورد اعتماد خویش منتقل کرده و مشکل را به راحتی حل نماید؛ لیکن راه حل اخیر در
شرکتهای سهامی خاص با یك مانع عملی مواجه است زیرا طبق ماده  92اساسنامههای چاپی اداره ثبت
شرکتها که معموالً توسط غالب موسسین امضاء میشود ،انتقال سهام را منوط به موافقت هیأت مدیره
نموده است؛ بنابراین اگر سهامدار  13درصدی بخواهد سهام خویش را واگذار کند باید حداقل  2نفر از
 8نفر اعضای هیأت مدیره با این موضوع موافقت نمایند که احتماالً چنین موافقتی از سوی دو عضو دیگر

محدوديت
انتقال سهام
در اساسنامه
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صورت نخواهد گرفت؛ به ویژه اینکه مخالفت هیأت مدیره مستلزم ارائه دلیل نبوده و امکان الزام هیأت
مدیره به موافقت با انتقال سهام وجود ندارد.
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 -21برای دو مشکل اخیر در عمل از سوی سهامداران چند اقدام صورت میگیرد؛ اقدام اول انتقال سهام
از طریق انتقال اجرایی مراجع ذیصالح؛ توضیح اینکه سهامدار در بن بست افتاده گاه به صورت صوری،
بدهی جزئی را به نفع شخصی ایجاد میکند؛ (به عنوان مثال یك چك یك میلیونی در وجه دوست
خویش صادر میکند و دارنده چك با برگشت زدن چك و مراجعه به اجرائیات اسناد الزماالجرا چك
را به اجرا گذاشته و قسمتی از سهام را تملك کرده و به این وسیله تعداد سهامداران متحد با سهامداران
انتقال اجرايی 13درصدی افزایش پیدا میکند ،راه حل اخیر اگرچه در عمل ،معموالً موفقیتآمیز است ولی صرفنظر
و قهری
سهام

از زمان بر بودن آن با یك ایراد نظری مواجه است و آن اینکه دادگاه یا اجرائیات ثبت که به عنوان نماینده
فروشنده و به جای او انتقال سهام را امضاء میکند نباید اختیار بیشتری از صاحب سهام داشته باشد ،بنابراین
چنین انتقالی هم باید منوط به رضایت هیأت مدیره باشد و بدون مصوبه هیأت مدیره معتبر نیست؛ با وجود
این ،همانطور که گفته شد در عمل ،مأموران اجرا با اتکا به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و با
این استدالل که انتقال از طریق اجرائیات ،انتقال قهری است ،نه ارادی ،مبادرت به انتقال سهام به طلبکار
میکنند.
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 -82راه حل دیگر جهت حل مشکل هیأترئیسه استفاده از ظرفیت ماده  922ل.ا.ق.ت است که
مقرر میدارد« :در کلیه مجامع عمومی ،حضور وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین
 .1اگر انتقاا ساااها منوط به موارقت هیأت مدیره هم نباشاااد ،در عمل ،احراز و اعال نقل و انتقا ساااها از طریق
صاورتجلساه هیأت مدیره به اداره ثبت شارکتها صورت میگیرد؛ بنابراین مجدداً همداری اعضای هیأت مدیره الز
اساات؛ منتها تفاوت این رر

با ررضاای که انتقا منوط به موارقت هیأت مدیره اساات در این اساات که انتقا گیرنده

میتواند از طریق دادگاه هیأت مدیره را به ثبت و اعال نقل و انتقا به اداره ثبت شااارکتها ملا کند زیرا انتقا منوط
به موارقت هیأت مدیره نشده است و ثبت انتقا و اعال تیییر سهامدار از تدالیف هیأت مدیره است.
 .2نظریه اداره حقوقی قوه قضاائیه مورخ « : 1331/12/21چنان ه در شرکت سهامی خا

 ،نقل و انتقا سها  ،مشروط

به موارقت هیأت مدیره باشاد ،رعایت این شارط در نقل و انتقا های اختیاری الاامی اسات و شامل نقل و انتقا های
قهری و ییراختیاری که اقدا اجرای احدا نیا از مصاادیق آنهاسات نمیشود؛ بنابراین اجرای احدا مدنی میتواند در
صورت عد دسترسی به دیگر اموا محدو ٌ علیه ،علیریم قید شرط تأیید و موارقت هیأت مدیره در اساسنامه شرکت،
برای نقل و انتقا سها  ،رأساً اقدا به توقیف و رروش سها محدو ٌ علیه بنماید».

تعیین چند
نماينده برای
تشکیل هیأت
رئیسه
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حضور نماینده با نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله
حضور خود صاحب سهم است»؛ مطابق ماده اخیر سهامدار (به ویژه زمانی که شخص حقوقی است)
میتواند بیش از یك نماینده معرفی کند و حضور نماینده به معنای حضور صاحب سهام است؛ در
نتیجه سهامدار  13درصدی که شرکت است میتواند سه نماینده در جلسه مجمع معرفی کند تا متفقاً
تصمیمگیری کنند و یکی را به عنوان رئیس و دو نفر دیگر را ناظر قرار داده و منشی هم که میتواند
سهامدار نباشد؛ ذکر این نکته ضروری است که ادارات ثبت شرکتها نباید در تشکیل هیأت رئیسه
سختگیری نمایند زیرا در غیر اینصورت در روند طبیعی تشکیل مجامع اخالل ایجاد میشود و به
9

واسطه یك امر تشریفاتی ساده کسب و کار مختل میشود.

 -89یکی دیگر از مشکالت عملی تصمیمگیری ،علیرغم داشتن اکثریت سهام (دو سوم سهام) و
اکثریت هیأت مدیره ،لزوم امضای اظهارنامه افزایش سرمایه ،توسط کلیه اعضای هیأت مدیره است،
بنابراین اگر شرکت سهامی خاص دارای چهار سهامدار به نام الف ،ب ،و ج و د باشد و سه شریك
با افزایش سرمایه موافق و یك شریك (به نام د) که صاحب  82درصد سهام بوده و یکی از سه عضو
هیأت مدیره است با افزایش سرمایه مخالف باشد ،اگرچه سهامداران الف ،ب و ج میتوانند افزایش
سرمایه را تصویب کنند ولی امکان ثبت افزایش سرمایه اخیر را اداره ثبت شرکتها ندارند و عمالً
با مشکل مواجه خواهند شد؛ زیرا مطابق تبصره ماده  938الیحه اصالحی قانون تجارت ،برای ثبت
افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص باید اظهارنامهای به اداره ثبت شرکتها ارسال شود که

 -1برخی از کارشاناسان اداره ثبت شرکتها راه حل باال را نمیپایرند که در صورت لاو  ،متقاضی میتواند از
طریق ساااز و کار داخلی اداره ثبت شاارکتها و دساات آخر از طریق مراجع قضااایی اداره را ملا به پایرش
صورتجلسه نمایند.

لزوم امضای
اظهارنامه
افزايش
سرمايه
توسط کلیه
اعضای هیأت
مديره
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اظهارنامه اخیر باید به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره رسیده باشد؛ گفتنی است عدم ثبت افزایش
سرمایه ،مانع دخل و تصرف شرکت در وجوه دریافتی به عنوان افزایش سرمایه است (م .)934
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 -82در صورتی که میزان سهام شریك به حدی نباشد که مانع تصویب افزایش سرمایه شود ،ممکن
است با بی اطالعی از دستور جلسه مجمع در خصوص افزایش سرمایه ،درصد سهام خویش را از
دست بدهد؛ به عنوان مثال اگر سرمایه اسمی و ثبت شده 2شرکتی یك میلیون تومان باشد و یکی از
سهامداران به نام شخص الف  22درصد سهام شرکت اخیر را داشته باشد ،چنانچه مجمع عمومی
خطر عدم
شرکت در
افزايش
سرمايه

فوقالعاده سرمایه شرکت را از یك میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش دهد و سهامدار الف در
افزایش سرمایه شرکت نکند (خواه به دلیل عدم توانایی مالی یا بیاطالعی) ،سهام وی از  22درصد
به  2درصد کاهش پیدا میکند؛ امر اخیر زمانی اهمیت پیدا میکند که ارزش واقعی سهام خیلی
بیشتر از ارزش اسمی سهام باشد مانند اینکه یك شرکت پیمانکاری دارای مجوز باشد که به نحو
مستمر پروژههایی را از نهادهای دولتی دریافت میکند و یا دارای اموال و تجهیزاتی باشد که باعث
شود ارزش واقعی سهام بیش از ارزش ثبت شده آن باشد.

 .1مورد مشاابه دیگر ،اظهارنامه تاسایس شارکت ساهامی خا

8

است که باید به امضای کلیه سهامداران برسد

انتهای بند  2ماده . 21ا.ق.ت).
 .2ساها  ،دارای دو ارزش اسمی و بازاری است؛ منظور از ارزش اسمی  ،)Nominal Valueمبلق ثبت شده
اسات که در اثر نوساات بازار و ساود و زیان شارکت تیییر نمیکند و تیییر آن مستلا تصویب مجمع عمومی
روقالعاده است و مسئولیت سهامداران هم محدود به همین مبلق است ولی ارزش بازاری ،)Market Value
مبلیی است که در بازار ،خریداران حاضرند بابت خرید آن پرداخت نمایند و تابع قاعده عرضه و تقاضا است.
 .3مشدل باال بیشتر ناظر به شرکتهای ییربورسی است و در شرکتهای بورسی اگر سهامدار در مهلت قانونی
خویش حداقل  61روز) از حق تقد خویش اسااتفاده ننموده و یا آن را به دیگری نفروشااد خواه به دلیل عد
اطالع یا عد تمایل) ،حق تقد وی توسط شرکت به دیگری واگاار شده و ارزش حق تقد واگاار شده پس از
کسر هاینههای رروش ،به حسا

سهامدار واریا میشود؛ البته در عمل ،به دلیل رروش ارزان یا کسر هاینهها یا

پرداخت دیرهنگا وجه رروش از سوی شرکت به حسا

سهامدار ،اراایش سرمایه از محل پرداخت نقدی حتی

در شرکتهای بورسی هم بعضاً برای سهامداران چندان مطلو

نیست.
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 -88اگر سهامداری در شرکت سهامی ،دارای  84درصد سهام شرکت باشد میتواند از افزایش
سرمایه یا تغییر اساسنامه یا انحالل شرکت جلوگیری نماید ،مشروط بر اینکه در جلسات مجمع
عمومی فوقالعاده که به این منظور تشکیل میشود شرکت کند وگرنه در صورتی که مجمع از طریق
نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیهای شرکت در آن منتشر میشود (مانند روزنامه
ابرار یا جمهوری اسالمی و غیره) دعوت گردد و شریك  84درصدی مطلع نشود سهامداران دیگر
که دارای بیش از نصف سهام شرکت هستند میتوانند مجمع را تشکیل داده و افزایش سرمایه را
تصویب کنند؛ حتی در صورت عدم احراز چنین حدنصابی ،میتوانند برای نوبت دوم ،با حضور
صاحبان بیش از یك سوم سهام جلسه را تشکیل دهند (یعنی حضور  84درصد) و با موافقت صاحبان

حداقل سهام
مؤثر در
شرکت
سهامی

دو سوم سهام حاضر در جلسه (یعنی حدود  28درصد) رأی به افزایش سرمایه دهند؛ بنابراین داشتن
 88درصد سهام یا  84درصد سهام یك شرکت سهامی تفاوت بسیار زیادی دارد چرا که سهامدار
 88درصدی نمیتواند مانع افزایش سرمایه شود و نه میتواند جهت افزایش سرمایه مجمع تشکیل
دهد ولی سهامدار  84درصدی میتواند مانع افزایش سرمایه شده و حتی تحت شرایطی جهت
افزایش سرمایه مجمع تشکیل داده و در صورت عدم حضور سایرین ،افزایش سرمایه را تصویب
کند.
 -84میزان سهام موثر که در شرکت سهامی بیان شد ،در شرکت با مسئولیت محدود ،صادق نبوده و
با آن متفاوت است ،برای یافتن تعداد شریك الزم و میزان سرمایه موثر در شرکت با مسئولیت
محدود ابتدا باید به این نکته توجه نمود که اگر در شرکت با مسئولیت محدود گفته میشود شریکی
که بیش از نصف سرمایه را داشته باشد میتواند شرکت را منحل کند ،منظور از آن ،بیش از نصفِ
سرمایه کل شرکت است و برخالف شرکت سهامی ،کاری به میزان سرمایه اشخاص حاضر در جلسه
نداریم؛ به همین دلیل حد نصاب تصمیمگیری در شرکت با مسئولیت محدود معموالً باالتر از شرکت
س هامی است زیرا داشتن نصاب اکثریت بین حاضرین کافی نیست بلکه شریك باید در بین همه
شرکا (اعم از حاضرین و غایبین) حائز اکثریت قانونی باشد.

مالک بودن
کل سرمايه
در رأیگیری
شرکت با
مسئولیت
محدود
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 -85در شرکتهای با مسئولیت محدود ،برای سه موضوعِ  .9تغییر اساسنامه . 2تغییر سرمایه  .8انتقال
سهم الشرکه ،الزم است که دو اکثریت توامان وجود داشته باشد :اول 45 -درصد سرمایه و دوم-
اکثريت الزم
برای
تصمیمات
خیلی مهم

اکثریت عددی؛ بنابراین اگر یك شرکت با مسئولیت محدود با دو شریك با درصدهای  11و 9
درصدی تشکیل شود ،شریك  11درصدی هیچکدام از تصمیمات باال را نمیتواند اتخاذ کند زیرا
علیرغم داشتن حدنصاب  45درصد سرمایه شرکت ولی فاقد اکثریت عددی است؛ بنابراین در این
موارد یا شریك  11درصدی باید از شریك دیگر وکالت بالعزل میگرفت (در مواردی که سهامدار
یك درصدی صرفاً برای شرط وجود حداقل  2شریك به شرکت اضافه شده است راه حل متداولی
محسوب میشود) و یا پیش از تاسیس شرکت با اختصاص یك سهم خویش به نفر ثالث که با وی
اتحاد منافع دارد شرط اکثریت عددی را محقق مینمود.
 -86ممکن است گفته شود شریك  11درصدی در صورت مخالفت شریك یك درصدی میتواند
بخشی از سهمالشرکه خود را به دیگری واگذار کرده و مشکل را حل کند؛ منتها باید گفت اگر

محدوديت
انتقال
سهمالشرکه
در قانون

شریك اخیر در زمان تأسیس چنین راهحلی را اتخاذ نکرده باشد ،پس از تأسیس چنین انتقالی ممکن
نیست زیرا انتقال سهمالشرکه به شخص دیگر هم مستلزم موافقت اکثریت عددی شرکا است که با
مخالفت شریك یك درصدی محقق نمیشود؛ بنابراین برای در اختیار داشتن کنترل کامل شرکت
با مسئولیت محدود باید عالوه بر  45درصد سرمایه شرکت ،اکثریت عددی را هم داشت؛ یعنی اگر
شرکت  8عضو دارد ،حداقل باید  2عضو رای مثبت دهند تا آن تصمیم اعتبار یابد یا  8از  4یا  8از
 5یا  4از  6و الی آخر.
 .84انحالل شرکت با مسئولیت محدود مستلزم داشتن بیش از نصف سرمایه شرکت است بنابراین
شریکی که  59درصد سهمالشرکه را دارد میتواند ،شرکت را منحل کند ولو اینکه اکثریت عددی
را نداشته باشد.

اکثريت الزم
برای منحل
کردن شرکت
با مسئولیت
محدود

 -83سایر تصمیمات در شرکتهای با مسئولیت محدود ،مستلزم داشتن حداقل نصف سهمالشرکه
است؛ بنابراین شریکی که  52درصد سرمایه شرکت را دارد میتواند مدیر شرکت را تعیین کند؛

اکثريت الزم
برای
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اگر مجمع شرکا در نوبت اول دعوت شده و حد نصاب اخیر برای تصمیم گیری وجود نداشت در
بار دوم ،اکثریت عددی شرکا میتوانند تصمیمگیری کنند؛ به عنوان مثال 4 ،شریك که هر کدام
 25درصد سهمالشرکه را دارند همگی با هم اختالف دارند ،اگر یکی از شرکاء فوت کند و چهار
ورثه داشته باشد ،ورثه شریك متوفی میتوانند مجمع را برای بار اول دعوت کنند که طبیعتاً به لحاظ
فقدان شریك یا شرکای دارای  52درصد سرمایه 9تصمیمی اتخاذ نمیشود ولی در نوبت دوم ورثه
متوفی چون  4شریك از جمع  4شریك محسوب میشوند میتوانند مدیر شرکت را انتخاب کرده
و کنترل شرکت را به دست بگیرند.
جدول سهام موثر شرکت سهامی خاص
 63و باالتر

2

شرکت با مسئولیت محدود

 سهام غیرمؤثر

 46و باالتر

 سهم الشرکه غیرمؤثر

64

 مؤثر

45

 مؤثر

 52تا 66

 غیرمؤثر

 52تا 44

 غیرمؤثر

59

 مؤثر

59

 مؤثر

52

 مؤثر

52

 مؤثر

 85تا 41

 غیرمؤثر

 24تا 41

 غیرمؤثر

84

 مؤثر

26

 مؤثر

 88و کمتر

 غیرمؤثر

 25و کمتر

 غیرمؤثر

 .1البته ماده قانونی مربوطه تا حدودی ابها داشااته و برخی چنین اسااتنباط نمودهاند که در نوبت او  ،عالوه بر
اکثریت سرمایه  51درصدی ،اکثریت عددی هم الز است؛ با وجود این ،رویه عملی اداره ثبت شرکتها اکثریت
سرمایهای را کاری میداند.
 .2در صاورتی که یک شاخ

بخواهد همامان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره باشد ،این امر مستلا تصویب

 15درصاد آرا حاضار در مجمع عمومی عادی اسات؛ بنابراین  61درصد در این مورد استثنائاً کفایت نمیکند؛
منتها موضوع اخیر اهمیت چندانی ندارد.
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 -81ذکر این نکته ضکروری اسکت که تعیین سهام موثر در یك شرکت به ترکیب سهامداری شرکا
هم بسکتگی دارد؛ به عنوان مثال اگر شریك الف و ب هر کدام  41درصد سهمالشرکه داشته باشند
تغییر سهام و شکریك ج فقط  2درصکد سکهم داشته باشد ،سهام ج را میتوان تحت شرایطی سهام موثر در نظر
مؤثر در

حالتهای
مختلف

گرفت زیرا اگرچه شکریك ج به تنهایی نمیتواند تصکمیمگیر باشکد ولی در فرض اختالف شریك
الف و ب ،نقش شکریك ج در الحاق به الف یا ب بسکیار سرنوشت ساز خواهد بود و حق رای وی
را ارزشمند خواهد نمود؛ همچنین است در فرضی که الف  88درصد و ب  66درصد و ج  9درصد
سهام دارد که در این فرض هم باید سهام ج را سهام موثر دانست.
 -42حداقل حدنصاب و اکثریتهای مقرر در قانون تجارت اصوالً از قواعد آمره محسوب میشوند؛

آمره بودن
حداقل
نصابهای
قانونی

بنابراین نمیتوان در اساسنامه شرکت مغایر آنها را پیشبینی نمود؛ به عنوان مثال تصمیمات مجمع
عمومی فوق العاده در شرکت سهامی با اکثریت دو سوم آراء حاضر در مجمع اتخاذ میشود و
اساسنامه نمیتواند اکثریت اخی ر را به نصف به عالوه یك ،کاهش دهد؛ البته مطابق نظر غالب و
رویه عملی ،در نظر گرفتن حدنصاب و اکثریت بیشتر اشکالی ندارد یعنی اساسنامه میتواند مقرر
کند که افزایش سرمایه منوط به موافقت  922درصد سهامداران است؛ بدیهی است در مواردی که
قانون در خصوص حدنصاب تشکیل مجامع و یا اکثریت الزم جهت تصمیمگیری ساکت است،
مالک اساسنامه خواهد بود.

9

 -49اگر سهام موثر در اختیار شخصی باشد و وی جهت قانع کردن شریك خویش ،سمت مدیریت
عاملی را به وی بسپارد چنین اقدامی نفعی برای شریك متصدی سمت مدیرعاملی ندارد زیرا دارنده
سهام موثر می تواند حتی پیش از اتمام مدت مدیریت هیات مدیره و مدیرعامل ،با تشکیل مجمع
نسبت به تغییر هیات مدیره و سپس با تشکیل هیات مدیره مورد نظر خویش ،نسبت به تغییر مدیرعامل

 .1مطابق قسمت دو ماده  12الیحه اصالحی قانون تجارت « :مقررات مربوط به حضور عده الز برای تشدیل
مجمع عمومی و آرا الز جهت اتخاذ تصامیمات در اسااسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب
قانون ،تدلیف خا

برای آن مقرر شده باشد».

لزوم درج
امتیاز در
اساسنامه
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اقدام نماید؛ بنابراین چنین امتیازی باید با رعایت ساز و کارهای قانونی در اساسنامه پیش بینی شود
و به نحوی باشد که شریك مقابل نتواند امتیاز مندرج در اساسنامه را بعداً تغییر دهد.

9

 -42انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود مستلزم حد نصاب باال است (  45درصد
سرمایه به عالوه اکثریت عددی)؛ بنابراین انتقال گیرنده سهم باید پیش از معامله و پرداخت ثمن
معامله از وجود مصوبه شرکا مبنی بر موافقت با انتقال سهم مطمئن شود؛ البته مطابق نظر غالب ،اگر
انتقال در بین شرکاء باشد نیازی به مصوبه اخیر نیست و موافقت شرکا برای انتقال سهم به شخصی
خارج از شرکا ضروری است .عالوه بر دشواری جلب موافقت اکثریت الزم برای انتقال سهم ،طبق
ماده  928قانون تجارت ،انتقال سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی معتبر است
که با سند رسمی باشد؛ بنابراین اگر مبلغ اسمی سهام باال باشد ،حق ثبت و حق تحریر دفترخانه را نیز
باید به هزینه مالیات انتقال سهم اضافه نمود.
 -48مالیات انتقال سهام و سهمالشرکه شرکتهای خارج از بورس ،2طبق ماده  948قانون مالیاتهای
مستقیم ،چهار درصد ارزش اسمی سهام است ،بنابراین مبلغ واقعی معامله مالک عمل نیست؛ به
عبارت دیگر اگر شخصی  %52سهمالشرکه شرکت با مسئولیت محدود به ارزش اسمی (ثبت شده)
مبلغ اسمی
مأخذ محاسبه

مالیات انتقال  .مطابق ماده  33الیحه اصااالحی قانون تجارت« :در هر موقع که مجمع عمومی صاااحبان سااها بخواهد در
1

سهام

حقوق نوع مخصاوصی از سها شرکت تیییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان
اینگونه سها در جلسة خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خا

ماکور معتبر باشد

باید دارندگان الاقل نصاف اینگونه ساها در جلساه حاضار باشند و اگر در این دعوت این حد نصا

حاصل

نشااود در دعوت دو حضااور دارندگان اقالً یک سااو اینگونه سااها کاریخواهد بود .تصاامیمات همواره به
اکثریت دو سو آرا معتبر خواهد بود».
 .2انتقا سها در شرکتهای بورسی ،باید توسط کارگاار و از طریق سامانه سازمان بورس انجا شود و مطابق
ماده  143مدرر قانون مالیاتهای مستقیم ،از هر نقل و انتقا سها یا حق تقد خرید سها در بورس یا بازرهای
خارج از بورس دارای مجوز مانند ررابورس) مالیات مقطوعی به میاان نیم درصااد ارزش رروش سااها یا حق
تقد دریارت خواهد شاد؛ گفتنی اسات مطبق مصاوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،در سا  ،1331مالیات
اخیر از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یارته است.

شرايط انتقال
سهمالشرکه
در شرکت با
مسئولیت
محدود
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 52هزار تومان را به مبلغ  5میلیارد بخرد ،مبلغ مالیات وی دو هزار تومان ( 4درصد  52هزار تومان)
میشود؛ به عبارت روشنتر ،نرخ مالیات  %4و مأخذ آن ارزش اسمی است ،نه واقعی؛ متأسفانه برخی
از اشخاص از ترس افزایش مالیات ،قیمت واقعی معامله را کتمان میکنند در حالیکه این موضوع
در مالیات آنها بیتأثیر است و حتی ممکن است به زیان آنها تمام شود؛ زیرا ممکن است
انتقال دهنده سهام مجبور شود به اداره دارایی توضیح دهد که پنج میلیاردی که به حساب وی واریز
شده است از چه بابتی بوده است.
 -44در عمل ،انتقال دهندگان برای عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال ،از راهکار تغییر سرمایه استفاده
میکنند؛ توضیح آنکه به عنوان مثال ،شرکا سرمایه شرکت را از یك میلیارد تومان به پانصد میلیون
تغییر سرمايه کاهش داده و شریك مورد نظر از شرکت خارج میشود و سپس انتقال گیرنده در قالب افزایش
به جای انتقال

سهمالشرکه سرمایه وارد شرکت میشود و به این نحو از پرداخت  4درصد مبلغ اسمی (در فرض مطروحه 4
درصد  522میلیون که میشود  22میلیون) خودداری مینماید؛ به ویژه اینکه اگر در گذشته مالیات
بر سرمایه شرکت پرداخت شده باشد ،افزایش سرمایه تا میزان سرمایه پیشین مستلزم پرداخت مالیات
بر سرمایه مجدد نیست (قسمت اخیر ماده  43ق.م.م).
 -45سهام خواه با نام یا بینام 9مشمول مالیات انتقال است (تبصره  9ماده )948؛ بنابراین در صورتی
که سهامدارِ دارایِ سهامِ بینام تغییر کند چنانچه اداره ثبت شرکتها به واسطه تغییر اسامی
سهامداران پیوست صورتجلسه مجمع به این موضوع پی ببرد ،ثبت صورتجلسه را منوط به واریز
مالیات نقل و انتقال خواهد نمود؛ بنابراین اگر از انتقال سهام بینام گاه مالیات اخذ نمیشود ،به خاطر
معافیت این نوع سهام از مالیات انتقال نیست بلکه به خاطر عدم کشف انتقال است.

 .1سها بینا سهامی است که نا مالک آن بر روی ورقه سها درج نشده و متعلق به شخصی است که سها در
دست اوست و انتقا آن با داد و ستد صورت میگیرد و نیازی به تنظیم سندی ندارد.

سهام بینام
هم مشمول
مالیات است
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 -46در شرکتهای با مسئولیت محدود ،سهمالشرکه بینام نداریم و باید مالك سهم الزاماً معلوم
باشد ولی در شرکتهای سهامی ،سهام ممکن است با نام یا بینام باشد9؛ البته به لحاظ شفاف نبودن
مالکیت سهام بینام ،در بورس اوراق بهادار ،سهام تمام شرکتها بانام هستند و سهام بینام نداریم؛
از مصادیق عدم شفافیت و دور زدن قانون ،تملك سهام بینام توسط کارمند دولت و معامله با دولت
است که اگر چه تحت شرایط قانون منع مداخله کارکنان دولت باطل است ولی چون مالك سهام
بینام مشخص نیست ،ممکن است اشخاص ،قانون اخیر را به این شکل کنار بگذارند.
 -44برخالف انتقال سهمالشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود که مستلزم تنظیم سند رسمی در
دفترخانه است ،نه تنها برای انتقال سهام در شرکتهای سهامی نیازی به تنظیم سند رسمی نیست بلکه
تنظیم سند رسمی هم موجب استقرار مالکیت خریدار در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نمیشود و
انتقال سهام در شرکت سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت که نزد هیات مدیره همان شرکت
است ثبت شود؛ این در حالی است که بسیاری از شرکتهای فعال در ایران فاقد چنین دفتری هستند!؛
به هر حال اگر نام خریدار در دفتر مذکور ثبت نشود خریدار نمیتواند در برابر شرکت یا اشخاص
ثالث به قرارداد خرید خود استناد کند؛ بنابراین شرکت میتواند از ورود چنین خریداری به مجمع
جلوگیری کند یا سودی به وی پرداخت نکند؛ همچنین اشخاص ثالث که از فروشنده سهام طلبکار
هستند میتوانند سهام او را به نفع خود توقیف کنند زیرا مطابق دفتر ثبت سهام شرکت ،هنوز فروشنده
مالك سهام ا ست؛ بنابراین خریدار باید از فروشنده بخواهد که نام وی در دفتر ثبت سهام شرکت
وارد شود و در صورتی که انتقال منوط به موافقت هیات مدیره است ،چنین مصوبهای از سوی
فروشنده ارائه شود و در نهایت طی صورتجلسهای این انتقال به اداره ثبت شرکتها اعالم گردد؛ در
صورتی که شخصی سهام خویش را فروخته ولی تشریفات باال را انجام نمیدهد ،خریدار میتواند
 .1هم نین در شارکت با مسائولیت محدود به مانند شارکتهای بورسی ،سهم الشرکه ممتاز و تعهدی نداریم و
صارراً در شرکتهای سهامی خارج از بورس میتوان سها ممتاز و تعهدی تعریف نمود؛ منظور از سها ممتاز،
سهامی است که دارای امتیاز بیشتری نسبت به سایر سها ها است مثالً در اساسنامه میتوان مقرر کرد که هر سهم
ممتاز به جای یک رای دارای  3حق رای اسات یا سودش بیشتر است؛ منظور از سها تعهدی ،سهامی است که
در حین تاسیس شرکت ،وجه آن تماماً پرداخت نشده است و قسمتی از آن حداکثر  65درصد ارزش اسمی آن)
در تعهد سهامدار است که در آینده در مواعد معین یا قابل تعینی پرداخت نماید.

عدم
شفافیت
سهام بینام
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علیه فروشنده طرح دعوی کرده و وی را به ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت ملزم کند؛ بدیهی
است چنانچه در شرکت سهامی خاص ،انتقال منوط به مصوبه هیات مدیره باشد و چنین مصوبهای
اخذ نشده باشد شرکت می تواند بدون ارایه هیچ دلیلی با انتقال مخالفت کند و نتیجتاً معامله سهام
معتبر نخواهد بود و خریدار میتواند مبلغ پرداختی را از فروشنده مسترد کند و حقی نسبت به سهام
ندارد.
 -43توقیف سهام در شرکتهای بورسی از طریق سازمان بورس (شرکت سپردهگذاری مرکزی
نحوه توقیف
سهام

اوراق بهادار و تسویه وجوه) و در شرکتهای سهامی و تعاونی 9خارج از بورس با اعالم به هیات
مدیره همان شرکت جهت درج در دفتر ثبت سهام شرکت و در سایر شرکتها (نظیر شرکت با
مسئولیت محدود) از طریق اداره ثبت شرکتها به عمل میآید.
 -41در خرید سهام یا سهم الشرکه باید توجه نمود که شرکت از حداقل شریك الزم برای تأسیس
نباید کمتر شود بنابراین یك شخص نمیتواند  922درصد سهمالشرکه شرکت با مسئولیت محدود
را بخرد و حتماً باید سهمی ولو اندک را برای شخص دیگری در نظر گیرد و در هنگام تنظیم سند
رسمی در صورتی که همه شرکای فعلی میخواهند سهم خود را واگذار کرده و از شرکت خارج
شوند ،در قسمت انتقال گیرنده ،نام حداقل دو شخص باید ذکر شود و اگر شرکت سهامی خاص
است ،حداقل نام سه شخص باید ذکر شود.

 .1انتقا ساها به ییر اعضاا در شرکت تعاونی اصوالً ممدن نیست ماده  12قانون شرکتهای تعاونی  1351و
مفهو مخالف بند  4ماده  31قانون بخش تعاون )1311؛ بنابراین ،اگر طلبداری ،سها بدهدار در شرکت تعاونی
را توقیف کند ،سها به رروش نمیرسد بلده طلب طلبدار از محل بازپرداخت ارزش سها صورت میگیرد؛ به
این معنا که ساها ساهامدار بدهدار کم شاده و در ازای آن شارکت ارزش ریالی سها را به طلبدار خواهد داد
ماده  13قانون شرکتهای تعاونی )1351

توجه به
حداقل تعداد
شرکا در خريد
سهام
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 -52اصوالً امکان اخراج اجباری شریك از شرکت وجود ندارد؛ با وجود این ،اوالً در شرکتهای
تعاونی استثنائأ این موضوع پیشبینی شده است (ماده  98قانون بخش تعاون مصوب  )9842ثانیاً در
شرکتهای سهامی هم تحت شرایط محدود و عمالً نادری چنین امری قابل تصور است (مانند تبدیل

عدم امکان
اخراج
شريک

سهام بینام به بانام موضوع مواد  45و  46و یا عدم پرداخت سهام تعهدی موضوع مواد  85و 86
الیحه اصالحی قانون تجارت).
 -59در صورت فوت سهامدار ،سهام به ورثه وی میرسد و مانند سایر شرکای شرکت عضو شرکت
میشوند؛ البته در شرکتهای با مسئولیت محدود میتوان شرط کرد که در صورت فوت یکی از
شرکا ،سایرین حق منحل کردن شرکت را دارند (بند د ماده  994قانون تجارت)؛ با وجود این ،در

فوت يکی از
سهامداران

اساسنامههای چاپی اداره ثبت شرکتها چنین شرطی وجود ندارد؛ بنابراین عمالً فوت شریك تأثیری
در بقای شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود ندارد.
 -52راحتترین راه افزایش سرمایه در شرکت سهامی از طریق مطالبات حال شده است که طلبکار
ممکن است سهامدار یا ثالث باشد؛ در صورت افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده ،باید
لیست طلبکاران و مبلغ طلب به تایید بازرس برسد و در صورتی که منشاء طلب سود تقسیم نشده

راحتترين
راه افزايش
سرمايه

میان سهامداران باشد ،چنین امری باید به تایید هیات مدیره برسد؛
 -58از دیگر راههای افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوقالعاده ،تجدید ارزیابی دارایی است؛
به این معنا که به عنوان مثال ،شرکت ،ساختمانی را در سال  9842به مبلغ ده میلیون

تجديد
ارزيابی
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در صورت خرید مستقیم کتاب از انتشارات عالوه بر
ارسال رایگان ،میتوانید در یکی از کالس های آموزشی
با سرفصل حقوق کسب و کار به صورت رایگان شرکت
فرمایید.
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