درستنامه حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی -چاپ 1
آدرس

عبارت صحیح

عبارت غلط

صفحه

عنوان

10

ماده 1

در زیرنویس شماره  4عبارت «اعتراض عدم تادیه»و کلمه «نه» که قبل
از عبارت به صورت نیابتی آمده است ،حذف گردد.

14

ماده 2

عبارت زیر به انتهای زیرنویس شماره  28اضافه میشود:
به طور استثناء فعالیت های بانک مرکزی و وظایف محوله به این بانک
جنبه حاکمیتی داشته و تجاری تلقی نمیشود.

66

ماده  ،75بند  2زیرنویس

اکثریت  3/2آرای

اکثریت دوسوم آرای

74

ماده 92

 ...نیز همان اکثریت بیش از نصف دارندگان
سهامی که حق رأی دارند میباشد.

....نیز دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند میباشد.

78

ماده 101

89

ماده  ،124زیرنویس 2

98

ماده 140
زیرنویس 3

زیرنویس شماره  3به شرح ذیل اصالح میشود:
در شرکت سهامی پیش بینی اندوخته قانونی الزامی است اما اندوخته
اختیاری الزامی نیست .در هر سال باید یک بیستم از سود خالص به
عنوان اندوخته قانونی لحاظ گردد.

98

ماده 140

زیر نویس شماره  4حذف میشود.

99

ماده  ،142زیرنویس 1

113

ماده 162

.

عبارت «شرایط حضور وکیل یا نماینده قانونی در مجمع» در انتهای
زیرنویس حذف میشود.
اکثریت مطلق حاضرین

اکثریت نسبی حاضرین

مقررات قانونی و اساسنامهای یا مصوبات

مقررات قانونی و اساسنامهای یا مصوبات
زیرنویس شماره  2حذف میشود.

129

ماده  ،199زیرنویس 1

بدون تسویه میتوان

بدون تصفیه میتوان

236

ماده  ،114زیرنویس 1

سرمایه شرکت از بین برود یا اینکه یکی از

سرمایه شرکت از بین برود و اینکه یکی از

237

ماده 116

زیرنویس شماره  2به شرح ذیل اصالح میشود:
در مورد حداقل تعداد شریک به غیر از شرکت های سهامی ،مختلط
سهامی و تعاونی ،حداقل تعداد شرکاء در دیگر شرکت ها  2شخص
است .حداقل تعداد شرکاء در شرکت های سهامی عام  5شخص ،شرکت
های سهامی خاص  3شخص ،شرکت های مختلط سهامی  4شخص و
شرکت های تعاونی  7شخص است.

247

ماده 141

زیرنویس شماره  1حذف میشود.

249

ماده  ،146زیرنویس 1

260

ماده  ،176زیرنویس 5

286

ماده  ،209زیرنویس 1

به میزان سهم الشرکهاش نیست.

به نسبت سهمش نیست.

عبارت «آن قسمت از سرمایه غیرنقدی که موضوع مذاکره و رای است،
حق رای ندارند» حذف میشود.
بهنام شرکت

بنام شرکت

1

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
در هر روزنامهای
سفتة یا چک

صفحه

عنوان

287

ماده  ،215زیرنویس 1

در هر روزنامهای

296

ماده  ،225زیرنویس 3

سفتةا ک

299

ماده 233

300

متن ماده 236

305

ماده 245
زیرنویس 6

زیرنویس شماره  6به شرح ذیل اصالح میشود:
چنانچه عبارت به حواله کرد در سند تجاری خط خورده باشد کماکان
سند تجاری مذکور قابل ظهرنویسی میباشد اما کلیه ایرادات ناشی از
قرارداد پایه در مقابل همه اشخاص و از جمله در مقابل دارنده غیر
مستقیم با حسن نیت قابل استناد است.

306

ماده 246
زیرنویس 7

زیرنویس شماره  7به شرح ذیل اصالح میشود:
ظهرنویس میتواند نسبت به نکول و عدم پرداخت شرط عدم مسئولیت
نماید زیرا مقتضای ذات ظهرنویسی انتقال سند است و مسئولیت داشتن
ظهرنویس در صورت نکول یا عدم پرداخت صرف ًا مقتضای اطالق
ظهرنویسی است .در خصوص ضامن گنجاندن شرط عدم مسئولیت نسبت
به نکول و عدم پرداخت معتبر نیست زیرا مقتضای ذات ضمانت داشتن
مسئولیت است و شرط خالف این ،خالف مقتضای ذات ضمانت است.

323

ماده  ،286زیرنویس 4

332

ماده 307

در زیرنویسهای شماره  4 ،3و  5باید کلمه فته طلب داخل پرانتز باشد.

371

ماده  ،351زیرنویس 2

زیرنویس شماره  2به شرح ذیل اصالح میشود:
استحقاق دالل به دریافت حق الزحمه در فرضی که معامله سرنگیرد،
منوط به آن است که یا توافقی در این خصوص میان آمر و دالل باشد
و یا عرفی در این زمینه وجود داشته باشد.

408

در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی در صورتی که تاجر مدعی ورشکستگی شود ،باید علیه همه یا برخی از
ماده  ،415زیرنویس  2شود باید علیه همةا برخی از بستانکارانش بستانکاران خود دادخواست ارائه دهد
دادخواست ارائه دهد

زیرنویس شماره  2حذف میشود.
تصدیق نامههایی

تصدیق نامهای

نیست که

نیستکه

434

ماده  ،478متن ماده

راپورتی

راپرتی

435

ماده  ،480زیرنویس 6

صاحبظران

صاحب نظران

437

ماده  ،486زیرنویس 1

صاحبظران

صاحب نظران

444

ماده 506

متن زیر به عنوان زیرنویس ذیل ماده اضافه میشود:
اعاده اعتبار حکمی یا قانونی شریک ضامن در صورتی امکان دارد که
طلبکاران شریک مذکور که مشتمل بر طلبکاران شرکت نیز میباشند ،با
شریک ورشکسته قرارداد مخصوصی (قرارداد ارفاقی) منعقد کنند و شریک
مذکور کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را ایفاء نماید .بنابراین ممکن است
ال ورشکسته شده است ،بتواند بدون پرداخت کلیه
شریک ضامن که مستق ً
ت ورشکسته ،مطابق این ماده اعاده اعتبار نماید.
دیون طلبکاران شرک ِ

2

آدرس

عبارت صحیح

عبارت غلط

صفحه

عنوان

446

ماده 512

447

ماده 513

451

ماده 528

455

ماده 539

زیرنویس شماره  3حذف میشود.

458

ماده  ،544زیرنویس 1

مورد الف عالمت «^» حذف میشود.

463

ماده 563

موارد زیر به عنوان زیرنویس ذیل ماده اضافه میشود:
 -1چنانچه مدیر تصفیه قائل به ابقای اجاره باشد ،موجر برای دریافت
اجاره بهای آینده وارد در غرما نمیشود .مدیر تصفیه بدون موافقت
موجر نمیتواند عقد اجاره را فسخ نماید اما چنانچه مدیر تصفیه شخص
ورشکسته قائل به ابقا اجاره نباشد و موجر از باب الزم بودن عقد اجاره
اصرار بر ابقای عقد اجاره داشته باشد در این صورت اوالً تأمینات اجاره
رفع می شود ،ثانیاً موجر حق مطالبه تأمین ندارد و ثالثاً موجر برای
دریافت اجاره بهای آینده وارد در غرما میشود.
 -2موجر برای دریافت اجاره بهای معوقه در هر حال وارد در غرما
میگردد.
متن زیر به عنوان زیرنویس ذیل ماده اضافه میشود:
مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند تحت شرایط ذیل مالی را که
در اجاره تاجر ورشکسته است ،به شخص دیگر تفویض کند :الف) در
صورتی که موجر در قرارداد اجاره صراحتاً تفویض مورد اجاره به غیر را
منع نکرده باشد .ب) شخصی که مورد اجاره به وی تفویض میشود،
همان تأمینات و همان مبلغ اجاره ای را که در قرارداد اجاره با تاجر
ورشکسته مقرر شده است ،بپردازد.
متن زیر به عنوان زیرنویس شماره  4ذیل ماده اضافه میشود:
دعوای استرداد به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح میگردد.

متن زیر به عنوان زیرنویس ذیل ماده اضافه میشود:
اعاده اعتبار حقی شریک تاجری که در شرکتهای تضامنی ،نسبی و
مختلط شخصاً ورشکسته شده است ،در صورتی امکان دارد که شریک
مذکور عالوه بر پرداخت دین طلبکاران خود ،دین طلبکاران شرکت را
نیز تماماً پرداخت نموده باشد(.اعاده اعتبار حقی یا واقعی)( .این در
حالی است که ماده  506ق.ت اعاده اعتبار قانونی شریک ضامن را
ممکن نموده است)
عنوان « اخراج شریک

 -4تعاونی

 -4شرکت مختلط غیر سهامی.

 542در شرکتهای تجاری»
مورد 4
عالمت « ^» حذف میشود.

عنوان « اندوخته
544

قانونی ،سرمایه»...
مورد 2

3

آدرس

عبارت غلط

عبارت صحیح
تشکیل مجمع عمومی عادی :حد نصاب الزم برای تشکیل مجمع
عمومی عادی در دعوت اول حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی
که حق رای دارند ،است و در دعوت دوم حضور هر عده از صاحبان
سهامی که حق رای دارند ،کفایت میکند.

حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی

صفحه

عنوان

550

عنوان
« مجمع عمومی
عادی»
بعد از مورد 3

تشکیل مجمع عمومی عادی :حد نصاب الزم
برای تشکیل مجمع عمومی عادی در دعوت اول
حضور بیش از نصف دارندگان سهامی که حق
رأی دارند ،میباشد و در دعوت دوم حضور هر
تعداد از سهامدارانی که در مجمع عمومی عادی
حق حضور دارند ،کفایت میکند.

551

سطر آخر صفحه

حضور بیش از نصف دارندگان سهامی

552

ابتدای صفحه

دعوت دوم (حضور هر تعدد از دارندگان سهامی دعوت دوم (حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند)
ج) مجمع عمومی فوق العاده:
که حق رأی دارند)
دعوت اول (حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند)
مجمع عمومی فوقالعاده:
دعوت اول (ح ضور بیش از نصف دارندگان سهامی دعوت دوم (حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای
دعوت دوم (حضور بیش از یکسوم دارندگان دارند)
سهامی که حق رأی دارند).

554

انتهای صفحه

متن زیر در خصوص سهام وثیقه اضافه میشود:
سهام وثیقه مدیران باید با نام باشد .در نتیجه در شرکت های سهامی
این امکان وجود ندارد که تمام سهام شرکت بی نام باشد .سهام وثیقه
دارای حق رأی و حق دریافت سود است و سود سهام وثیقه ،وثیقه
محسوب نمیشود.

557

انتهای صفحه ،مورد الف

561

نکته 1

عبارت زیر ذیل نکته  1اضافه میشود:
عدم قید کلمه برات در روی ورقه ،برات را از مقررات بروات تجاری
خارج نمیکند.

567

شکل ابتدای صفحه

شکل مربوط به برات رجوعی است که در صفحه بعد توضیح داده شده است.

مدیر یا مدیرعامل نداشته باشد؛

مدیر یا بازرس نداشته باشد؛

567

توضیحات شکل باالی
صفحه سطر 4

شکل باال

شکل پایین

568

نکته انتهای صفحه

اعتراضنامه نکول

اعتراضنامه عدم تادیه

 575و
576

شکل

577

ابتدای صفحه
سطر 2

در سوال پایین صفحه  575از آنجایی که محال علیه برات را نکول
کرده است ،دارنده حق رجوع به وی را نیز ندارد و دارنده صرفاً حق
رجوع به الف ،ج ،د ،ط را دارد .در شکل این سوال در صفحه 576
شخص ب نیز باید خط بخورد.
بنابراین «د» به عنوان دارنده تنها حق رجوع به بنابراین «د» به عنوان دارنده حق رجوع به «الف» و «ج» را دارد.
«ج» را دارد.

4

